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Ekstrakt
På oppdrag for Naturvernforbundet i
Oslo
og
Akershus
(NOA)
har
BioFokus (i hovedsak ved Tom H.
Hofton) utført naturfaglig kartlegging
av skog innenfor et 176 km2
prosjektområde nord i Nordmarka
(Buskerud: Ringerike, Hole; Oppland:
Lunner, Jevnaker).
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16 undersøkelsesområder på til
sammen 18,1 km2 (i tillegg to
områder som rapporteres i annet
prosjekt) er nærmere undersøkt med
hovedfokus
på
å
finne
og
dokumentere
skog
med
høye
biologiske naturverdier, og påvisning
av artsmangfold (hovedfokus på
rødlistearter).
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1 Forord
På oppdrag fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har BioFokus høsten 2015 utført naturfaglig
kartlegging av et utvalg områder i Nordmarka. Prosjektansvarlig hos BioFokus har vært Tom H. Hofton, som
også har utført hoveddelen av feltarbeidet og sammenstilt foreliggende rapport. Bidrag til feltarbeidet har også
blitt gjort av bl.a. Terje Blindheim (BioFokus) (Branntjernhøgda, Katnosa sør), Annie Beret Aas Hovind
(bachelorstudent, Universitetet i Bologna, Italia) (Katnosa sør og de tre områdene Oppkuven S – Slottet), og
Kim Abel (BioFokus) (Spålselva S, Søttjerndalen, i kartleggingsprosjektet av storporeflammekjuke 2011).
Takk til alle som har bidratt til feltarbeidet, til alle som har gitt kommentarer til rapporten, og til NOA for et
interessant prosjekt.

Oslo/Eggedal, 1.4.2016.
Tom H. Hofton
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2 Bakgrunn
2.1 Oppdrag
På bakgrunn av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sitt ønske om styrket kunnskapsgrunnlag om
naturtyper, biologisk mangfold og naturverdier i Nordmarka, engasjerte NOA i 2015 BioFokus for å utføre
naturfaglig skogkartlegging innenfor et på forhånd spesifisert prosjektområde på 176 km2 nord i Nordmarka.
NOA sitt ønske og formål med oppdraget har vært å framskaffe et styrket kunnskapsgrunnlag mht. hvilke deler
av skogen i Nordmarka som har høye naturverdier, slik at arealforvaltningen kan bli mer presis enn det dagens
kunnskap om skogen i Nordmarka gir grunnlag for.

2.2 Metodikk og tema
Undersøkelsesområdene er kartlagt på tre nivåer:
(1) Overordnet, enkel kartlegging etter Miljødirektoratets skogvernmetodikk. De naturfaglige registreringene
er utført etter en mal fra Miljødirektoratet (DN 2007, med seinere oppdateringer). Dette er, med små
justeringer, samme metode som er anvendt i fase II av barskogsvernet (se Bendiksen & Svalastog (1999),
Gaarder (1998) eller Haugset et al. (1998)),i forbindelse med forprosjektet for ”Frivillig vern av skog” (Hofton et
al. 2004), og i tematiske kartlegginger av spesielt prioriterte skogtyper i seinere år, bl.a. bekkekløfter. DNs mal
beskriver metoden gjennom følgende punkter: Målsetninger, krav til registrant, rapportmal og verdikriterier
(med kriterier for bruk av verdiskalaen). Metoden er utførlig beskrevet i rapporter for ulike
skogkartleggingsprosjekter, se f. eks. Hofton et al. (2004), Hofton & Blindheim (red.) et al. (2007) og Evju (red.)
et al. (2011).
I foreliggende prosjekt omfatter dette skisserte avgrensninger av arealer som vurderes lokalt verneverdig (*),
regionalt verneverdig (**) og nasjonalt verneverdig (***), og en enkel, kortfattet vurdering av samlete
naturverdier i disse områdene. Dette omfatter også en kvalitetssikring og reviderte vurderinger ifht. tidligere
vurderinger, ikke minst SWECOs arbeid i 2011 (Løset et al. 2012). Omfanget av vurderingene har vært
begrenset av prosjektets begrensede økonomiske rammer. Dette gjelder særlig *-områdene, mens det for **og ***-områdene er lagt ned noe mer arbeid mht. grundighet i avgrensningene (men heller ikke disse må anses
som svært presise).
Avgrensningene må anses som minimumsavgrensninger, og for flere av områdene kan det med fordel vurderes
sammenslåing med ett eller flere nærliggende områder. Avgrensningene er i hovedsak basert på eget
feltarbeid, men ofte i kombinasjon med andre kilder og flyfoto.
(2) Kartlegging av naturtypelokaliteter etter DN13-metoden (reviderte/oppdaterte fakta-ark).
Naturtypelokaliteter har blitt avgrenset, beskrevet og verdisatt ihht. DN-håndbok 13 (DN 2007) og instruks fra
Direktoratet for Naturforvaltning (2012), ihht. fakta-ark pr. tidspunkt områdene ble kartlagt og rapportert
(Jansson et al. 2013 med seinere oppdateringer (upublisert)). Lokalitetene er beskrevet med basis i både eget
feltarbeid og eksisterende, tilgjengelig informasjon fra tidligere undersøkelser.
Det er kun naturtypelokaliteter som er oppsøkt i felt i foreliggende prosjekt som er beskrevet i denne
rapporten. Det finnes i tillegg flere naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdene som ikke er oppsøkt ifbm.
med foreliggende prosjekt (se Naturbase).
Fokus har vært på kartlegging og beskrivelse av A- og B-lokaliteter, mens C-lokaliteter bare unntaksvis er fanget
opp (og en rekke flere C-lokaliteter finnes utvilsomt i områdene).
(3) Artskartlegging. Hovedfokus har vært på påvisning av rødlistearter, signalarter og andre
forvaltningsrelevante arter. Særlig har vedboende sopp blitt ettersøkt, men også epifyttiske lav har blitt en del
leitet etter, moser og bergvegglevende lav i noe mindre grad. Det har foregått et nasjonalt kartleggingsprosjekt
av huldrestry (Usnea longissima) i regi av Asplan Viak, Miljøfaglig Utredning og Erlend Rolstad. Denne arten har
derfor ikke blitt leitet spesifikt etter i vårt prosjekt.
Foreliggende rapport er en oppsummering av prosjektresultatene, dvs. arealene innenfor de 17
undersøkelsesområdene (tab. 1). Det understrekes at det ikke har vært innenfor prosjektets rammer eller
mandat å oppsummere all kunnskap om naturverdier og biologisk mangfold som er kjent i hele
prosjektområdet på 176 km2, verken mht. områder som anses verneverdige, naturtypelokaliteter, eller
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forekomster av arter. Dette betyr at flere andre områder som også har eller kan ha naturkvaliteter som gjør
dem verneverdige etter skogvernmetodikken, eller er naturtypelokaliteter, ikke er omtalt i denne rapporten.
For slike må andre kilder konsulteres.

2.3 Kunnskapsgrunnlag
Resultatene som rapporteres i denne rapporten er framkommet hovedsakelig ved egne kartlegginger høsten
2015. Flere av områdene har imidlertid i varierende grad vært naturfaglig kartlagt i ulike sammenhenger
tidligere, og i tilfeller der dette berører områder og lokaliteter i foreliggenede rapport, er dette så langt som
mulig forsøkt inkorporert i beskrivelsene og vurderingene. Disse er imidlertid ikke gjengitt på kartene.
De viktigste kunnskapskildene er følgende: artsfunn i Artskart (2016), naturtypelokaliteter (Naturbase 2016),
MiS-områder (NIBIO 2016), kartlegginger til verneplan for barskog fase 1 (Svalastog & Korsmo 1995), ulike Siste
Sjanse-kartlegginger (upubliserte notater), Sten Svantesson sin kartlegging i Ringerikes del av Marka på
oppdrag for NOA (Svantesson 2010), SWECOs skogkartlegging i Nordmarka (Løset et al. 2012), NOAs forslag til
vern av eventyrskoger (NOA 2011), og kartlegginger gjort ifbh. handlingsplan-arbeidet for storporeflammekjuke
(Pycnoporellus alboluteus) (Hofton 2013, men naturtypebeskrivelser oppdatert).
To av undersøkelsesområdene er en del av et naturtypekartleggingsprosjekt for Fylkesmannen i Buskerud
(Gyrihaugen, Øskjevallsbrenna) (rapport under utarbeidelse). Naturtypelokaliteter i disse områdene
rapporteres derfor ikke i foreliggende rapport, det gis kun en overordnet vurdering.

2.4 Undersøkelsesområder
Innenfor det grovt avgrensete prosjektområdet på 176 km2 (fig. 1) skisserte oppdragsgiver på forhånd et større
antall mindre undersøkelsesområder. Disse ble valgt ut på bakgrunn av bl.a.:
(1) arealer kartlagt av NOA som eventyrskog, og som har vært dårlig dekket av tidligere naturfaglige
undersøkelser, eller
(2) arealer som tidligere har vært naturfaglig kartlagt, men der disse undersøkelsene har vært mangelfulle eller
behov for styrket eller oppdatert kunnskap, eller
(3) arealer som grenser til eksisterende naturreservater
Oppdragstaker ble gitt stor fleksibilitet mht. utvalg av undersøkelsesområder ut fra egne vurderinger og
praktiske hensyn (spesielt tidsramme). 12 større og mindre områder ble undersøkt i 2015, i tillegg ble 4
områder undersøkt tidligere tatt inn i prosjektet (til sammen 16 områder på 18,1 km2). I tillegg omtales kort to
andre områder innenfor prosjektområdet, som ble undersøkt i 2014 ifbm. med et kartleggingsprosjekt for
Fylkesmannen i Buskerud. Totalarealet som er vurdert/kartlagt i prosjektområdet er altså 22,5 km2 (tab. 1).
Tabell 1. Undersøkelsesområder som inngår i prosjektet.
Nr.
Område
År kartlagt
Areal (km2)
x
1
2

Prosjekt

Kommentar

Løkebekken
Branntjernhøgda-Refshammeren
Katnosdammen-VelohøgdaSandbekkmana
Tvetjerndalen
Spålselva S
Storflåtaflaka
Fagervassåsen
Sinnerbrenna
Djupvatnet
Øyangen Ø
Ringkollen-RughaugenSvarthaugen
Gyrihaugen

2015
2015
2015

0,2
2,4
2,4

Nordmarka 2015
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015

Utenfor prosjektområdet

2008
2011
2013
2015
2015
2015
2015
2015

0,3
0,2
0,4
0,4
0,2
0,9
1,6
4,9

Privat
Pycnoalbo
Pycnoalbo
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015

2014

2,2

Buskerud NT-kartl.
2014

12

ØskjevallsbrennaTorgesæterhøgda

2014

2,2

Buskerud NT-kartl.
2014

13
14

Elgsbrenna
Søttjerndalen

2015
2011

2,1
0,3

Nordmarka 2015
Pycnoalbo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15
16
17

Langtjernbrenna-Brennåsen
Vesleslottet-Barlindåsen
Slottet

TOTALAREAL

2015
2015
2015

0,8
0,5
0,5

Nordmarka 2015
Nordmarka 2015
Nordmarka 2015

22,5

Figur 1. Kart over undersøkelsesområdene og prosjektområdet (Løkebekken i nordøst ikke vist).

2.5 Dokumentasjon
Dokumentasjonen består av foreliggende rapport, områdebeskrivelser, beskrivelser av naturtypelokaliteter
klargjort for eksport til Naturbase, digitaliserte kartavgrensninger, digitale fotografier, og artsfunn
(observasjoner og kollekter).
Områder som tilfredsstiller ”verneverdig” ihht. skogvernmetodikken er grovt avgrenset og kortfattet beskrevet
etter denne metodikken.
Kartlagte arealer som tilfredsstiller krav til naturtypelokalitet er avgrenset, beskrevet og verdisatt ihht.
standard naturtypekartleggings-metodikk (DN13-systemet). Lokalitetene er avgrenset vha. GPS, topografisk
kart og flybilder, og digitalisert i GIS-programmet QGIS.
Et utvalg digitale fotografier er tatt av landskap, lokaliteter, naturtyper og arter.
Artsfunn av de fleste interessante arter (rødlistearter, signalarter, sjeldne arter, arter som på andre måter
anses interessante) er koordinatfestet med GPS i felt (med nøyaktighet som oftest innenfor intervallet 5-10
meter), og er publisert på Artskart via BAB-base, som er BioFokus’ egen GBIF-node. For de hyppigst
forekommende artene på lokalitetene er av praktiske grunner ikke alle punktforekomster GPS-plottet. For noen
arter ble det samlet inn belegg, disse vil etter hvert oversendes herbariene ved de offentlige naturhistoriske
museene i Oslo (sopp og lav) og Trondheim (moser).
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3 Resultater generelt
3.1 Større områder verneverdige etter skogvernmetodikken
Tab. 2. gir en del nøkkelfakta for områdene som ble funnet verneverdige etter skogvernmetodikken, og fig. 2
viser beliggenheten til områdene. 14 av de undersøkte områdene ble funnet verneverdige, fordelt på 4 lokalt
verneverdige (*) (10,4 km2), 7 regionalt verneverdige (**) (7,8 km2), 1 regionalt til nasjonalt verneverdig (*****) (0,37 km2), og 2 nasjonalt verneverdige (***) (5,3 km2). Det understrekes at det finnes ytterligere et antall
områder innenfor prosjektområdet som har kvaliteter som gjør dem verneverdige (minst verdi *).
Merk at for flere av områdene som er vurdert verneverdige, er arealet større enn undersøkelsesområdene de
tilhører. Det skyldes at avgrensning av verneverdige områder også inkluderer andre kilder, flyfototolkninger og
stedvis arronderingstilpasninger der det er vurdert som nødvendig å inkludere mer påvirkete arealer. Dette
gjør at totalarealet av verneverdige områder er noe større enn totalarealet undersøkelsesområder.
Tabell 2. Områder i prosjektet funnet verneverdige etter skogvernmetodikken.
Område
Fylke – kommune
Areal (km2)
Verdi (isolert)
1 Branntjernhøgda
2 Katnosa S
3 Fagervassåsen
4 Sinnerbrenna
5 Djupvatnet
6 Tørkerudtjern
7 Ringkollen-Rughaugen-Svarthaugen
8 Gyrihaugen
9 Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda
10 Elgsbrenna
11 Søttjernsberget-Høgåsen

OP Lunner
BU Ringerike, OP Lunner
OP Jevnaker
OP Jevnaker
BU Ringerike
BU Ringerike
BU Ringerike
BU Ringerike
BU Hole
BU Hole, Ringerike
BU Ringerike

2,52
4,64
0,40
0,15
0,68
1,57
5,53
2,00
1,31
1,31
2,4 (ca.)

**
***
**
**
***
*
*
*
*
**
**

12 Langtjernbrenna-Brennåsen
13 Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen
14 Slottet
TOTALAREAL

BU Ringerike
BU Ringerike, Oslo
BU Ringerike, Oslo

0,45
0,53
0,37
23,86

**
**
**-***

Kommentar
Spålen-Katnosa NR utv.
Langvassbrenna NR utv.
Langvassbrenna NR utv.
Avgrensning grov
Avgrensning grov
Avgrensning grov
Avgrensning grov
Ikke avgrenset pga. ikke befart 2015.
Avgrensning følger Løset et al. (2012)
Oppkuven NR utv.

Figur 2. Kart over nummererte verneverdige områder (*, **, ***) og naturreservater i prosjektområdet.
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3.2 Naturtypelokaliteter
Tab. 3. gir nøkkelfakta for de kartlagte naturtypelokalitetene i prosjektet, og fig. 3 viser beliggenheten til
lokalitetene. 36 naturtypelokaliteter med et samlet areal 2777,4 daa ble kartlagt, fordelt på 14 A-lokaliteter
(1558,5 daa), 20 B-lokaliteter (1190,0 daa) og 2 C-lokaliteter (28,9 daa). 11 lokaliteter er
rekartlegging/oppdatering av eksisterende Naturbase-lokaliteter, mens 25 lokaliteter er nye.
Tabell 3. Påviste og beskrevne naturtypelokaliteter i prosjektet.
Fylke,
kommune

Nr.

Lokalitet

Verdi

Areal
(daa)

BNlokalitet

Type

Utforming

*-område

Prosjekt

Dato felt

OP Lunner

1

Løkebekken
for Nysætra

V

B

15,7

ny

Rikere
løvsumpskog

-

Nordmarka
2015

18.9.2015

2

Branntjernhøgda
S

A

225,1

BN00022984

Rik sumpog
kildeskog
Gammel
granskog

OP Lunner

BranntjernhøgdaRefshammeren**

Nordmarka
2015

18.9.2015

OP Lunner

3

Søndre
Branntjern SØ

B

59,9

ny

Gammel
granskog

BranntjernhøgdaRefshammeren**

Nordmarka
2015

18.9.2015

OP Lunner

4

Guribrenna V

B

11,1

ny

Gammel
granskog

BranntjernhøgdaRefshammeren**

Nordmarka
2015

18.9.2015

BU Ringerike

5

Katnosdammen
SV

B

62,1

ny

Gammel
granskog

Katnosa S***

Nordmarka
2015

20.9.2015

BU Ringerike,
OP Lunner

6

Krokløken

B

173,5

BN00084325

Gammel
granskog

Katnosa S***

Nordmarka
2015

20.9.2015

BU Ringerike

7

Rolighaugen NØ

A

93,8

BN00007329

Gammel
granskog

Katnosa S***

Nordmarka
2015

19.9.2015

BU Ringerike

8

VelohøgdaFagerliflaka

A

445,6

BN00084298

Gammel
granskog

Katnosa S***

Nordmarka
2015

19.9.2015

BU Ringerike

9

Sandbekkmana

B

63,0

ny

Gammel
granskog

Katnosa S***

Nordmarka
2015

19.9.2015

BU Ringerike

10

Tvetjerndalen

A

253,0

BN00084323

Gammel
granskog

Katnosa S***

Privat

11.10.2008

BU Ringerike

11

Spålselva S

A

115,2

BN00084291

Gammel
granskog

Katnosa S***

Pycnoalbo

14.9.2011

BU Ringerike

12

Storflåtaflaka Ø

A

62,8

BN00084287

Gammel
granskog

Storflåtaflaka***

Pycnoalbo

6.11.2013

OP Jevnaker

13

Fagervatnet V

B

42,3

ny

Gammel
granskog

Fagervassåsen**

Nordmarka
2015

12.10.2015

OP Jevnaker

14

Fagervatnet S

B

77,7

ny

Fagervassåsen**

Nordmarka
2015

12.10.2015

OP Jevnaker

15

Sinnerbrenna

B

64,7

ny

Gammel
granskog
70,
Gammel
furuskog
30
Gammel
furuskog

Sinnerbrenna**

Nordmarka
2015

12.10.2015

OP Jevnaker

16

Sinnerbrenna SØ

A

10,1

ny

Gammel
granskog

Sinnerbrenna**

Nordmarka
2015

12.10.2015

BU Ringerike

17

Store Sinnera V

A

45,3

ny

Gammel
granskog

Djupvatnet***

Nordmarka
2015

20.10.2015

BU Ringerike

18

Store Sinnera NV

B

36,9

ny

Gammel
granskog

Djupvatnet***

Nordmarka
2015

20.10.2015

BU Ringerike

19

Djupvatnet SØ

B

14,5

ny

Gammel
granskog

Djupvatnet***

Nordmarka
2015

20.10.2015

BU Ringerike

20

S

A

6,8

ny

S

B

35,5

ny

Nordmarka
2015
Nordmarka
2015

20.10.2015

21

Gammel
sumpskog
Gammel
granskog

Djupvatnet***

BU Ringerike

Djupvatnet
sumpskog
Djupvatnet
liskog

BU Ringerike

22

B

22,8

ny

Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog,
Gammel
høyereliggende
furuskog
Gammel
høyereliggende
furuskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel gran- og
bjørkesumpskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog

Nordmarka
2015

12.9.2015

Ugla SV

Gammel
granskog
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BU Ringerike

23

Ugla S

B

28,5

ny

Gammel
granskog

BU Ringerike

24

Femputtane SV

C

22,4

ny

Gammel
granskog

BU Ringerike

25

Rughaugen V

B

25,1

ny

Gammel
granskog

BU Hole

26

Fjellsætra SØ

B

20,3

ny

Gammel
granskog

BU Hole

27

Elgsbrenna V

B

79,6

ny

Gammel
granskog

BU Hole

28

Elgsbrenna SV

C

6,5

ny

Gammel
granskog

BU
Hole,
Ringerike

29

Elgsbrenna S

B

96,7

BN00009243

Gammel
granskog

BU Ringerike

30

Søttjerndalen

A

137,5

BN00090822

Gammel
granskog

BU Ringerike

31

Langtjernbrenna
NØ

A

7,9

ny

Gammel
granskog

BU Ringerike

32

Brennåsen NØ

B

68,2

BN00090819

Gammel
granskog

BU Ringerike

33

Vesleslottet

A

50,7

ny

Gammel
granskog

BU Ringerike,
Oslo

34

Slottet

B

191,9

BN00064956

Gammel
granskog

BU Ringerike

35

Slottet-Kjelen

A

65,0

ny

Gammel
granskog

BU Ringerike

36

Slottsåsen

A

39,7

ny

Gammel
granskog

TOTALAREAL

Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog
Gammel
høyereliggende
granskog

2777,4

Figur 3. Kart over naturtypelokaliteter og naturreservater i prosjektområdet.
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Nordmarka
2015

12.9.2015

RingkollenRughaugenSvarthøgda*
RingkollenRughaugenSvarthøgda*
Elgsbrenna**

Nordmarka
2015

11.9.2015

Nordmarka
2015

11.9.2015

Nordmarka
2015

27.10.2015

Elgsbrenna**

Nordmarka
2015

27.10.2015

Elgsbrenna**

Nordmarka
2015

27.10.2015

Elgsbrenna**

Nordmarka
2015

27.10.2015

SøttjernbergetHøgåsen**

Pycnoalbo

3.9.2011

LangtjernbrennaBrennåsen**

Nordmarka
2015

22.10.2015

LangtjernbrennaBrennåsen**

Nordmarka
2015

22.10.2015

VesleslottetBarlindåsenAlmedalen**
Slottet**-***

Nordmarka
2015

22.10.2015

Nordmarka
2015

2.11.2015

Slottet**-***

Nordmarka
2015

2.11.2015

Slottet**-***

Nordmarka
2015

2.11.2015
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3.3 Rødlistearter og andre interessante arter
Tabell 4 viser interessante arter påvist innenfor naturtypelokalitetene i de 18 undersøkelsesområdene. Noen
arter er også påvist utenfor naturtypelokaliteter, men kun et fåtall.
Tabell 4. Interessante arter funnet i områdene kartlagt i prosjektet. Antall henviser til antall naturtypelokaliteter arten er
funnet i innenfor det enkelte undersøkelsesområdet. RL15: Rødlistekategori 2015, L: Løkemyrdalen
Gruppe

Vitenskapelig navn

Norsk navn

RL15

Undersøkelsesområder
L
1
2
3
4

Vedsopp

Amylocystis lapponica
Antrodiella citrinella
Antrodiella parasitica

Lappkjuke
Gul snyltekjuke
Parasittkjuke
Piggbroddsopp
Furuplett
Vasskjuke
Duftskinn
Rosenkjuke
Okerporekjuke

EN
VU
DD

2
1

1
1

1
1
1
5
1

1

Grønnlig narrepiggsopp

NT

Asterodon ferruginosus

Chaetodermella luna
Climacocystis borealis
Cystostereum murrayi
Fomitopsis rosea
Junghuhnia luteoalba
Kavinia alboviridis
Leptoporus mollis
Phellinus chrysoloma
Phellinus ferrugineofuscus

Phellinus nigrolimitatus
Phellinus populicola
Phlebia centrifuga
Physisporinus vitreus
Pseudographis pinicola
Pycnoporellus alboluteus

Makrolav

Skorpelav

Rhodonia placenta
Serpula himantioides
Skeletocutis brevispora
Spongiporus undosus
Veluticeps abietina
Alectoria sarmentosa
Bryoria bicolor
Bryoria nadvornikiana
Hypogymnia vittata
Lobaria pulmonaria
Lobaria scrobiculata
Parmeliella triptophylla
Peltigera collina
Platismatia norvegica
Ramalina thrausta
Usnea longissima
Arthonia leucopellaea

Kjøttkjuke
Granstokkjuke
Granrustkjuke
Svartsonekjuke
Stor ospeildkjuke
Rynkeskinn
Glasskjuke
Gammelgranskål
Storporeflammekjuke
Pastellkjuke
Tømmernettsopp
Klengekjuke
Bølgekjuke
Praktbarksopp
Gubbeskjegg
Kort trollskjegg
Sprikeskjegg
Randkvistlav
Lungenever
Skrubbenever
Stiftfiltlav
Kystårenever
Skrukkelav
Trådragg
Huldrestry
Kattefotlav

1

NT
2
1
NT

1

NT

1
1

3
2
3
4

NT

1

4

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Moser

Karpl.
Fugl

6

1
1
?
1

1
1

1

7

8

1
1

1
1

1

2

1
1

1
1
3

1

1

9

1
1

1

1

1
1

1
1

1
2

10

11

1

1
1
1

12

13

14

15

1
1

1

1

2

1

2

1
1

1

1
1
2

1

2
3

1

1

1

1

2

1

16

17
2
2

1
1
1
1

3

1
1
1

CR
EN

1
1
1

1

1
1

1
VU
NT

1

NT
NT
NT

3
2
2

1
5
3
5
5
2

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
2

2

1

1

1

1
5
4
2
1

2

2

1

1

2
VU
EN

2

1
2
2

1

1

1
+

3
3

1
1

1

1

1
2
?
?
2

1
1
1
1

2
1
2

1

1

3
1
2
2

1

2
1
1

1

1

1

1

1

Arthothelium scandinavicum

Cliostomum leprosum
Gyalecta friesii
Lecanactis abietina
Anastrophyllum
hellerianum
Antitrichia curtipendula
Bazzania trilobata
Buxbaumia viridis
Neckera pennata
Cinna latifolia
Poa remota
Picoides tridactylus

5

1
Meldråpelav
Huldrelav
Gammelgranlav
Pusledraugmose
Ryemose
Storstylte
Grønnsko
Svøpfellmose
Huldregras
Storrapp
Tretåspett

VU
NT

1
1

2
1
1

1
NT
VU
NT

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

x

x

?
?
x

x

x

x
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4 Områdebeskrivelser
4.1 Løkebekken (OP Lunner)
4.1.1 Naturtypelokaliteter
1 Løkebekken V for Nysetra
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Lunner
1
115/1
32V xxxxx xxxxxx
15,7 daa.
18.9.2015.
Tom H. Hofton, Terje Blindheim

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Rik sump- og kildeskog
Rikere løvsumpskog
334-335 moh.
SB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton og Terje Blindheim (begge BioFokus) 18.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Praktisk talt hele lokaliteten er avgrenset som MiS-figur (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nederst i Almedalen, langs Løkebekken vest for Nysætra, og
består av et flatt flommarksparti langs bekken før den renner ut i Løkeputten, avgrenset av skogsbilveien på
nordsiden og eldre-middelaldrende, homogen gran-kulturskog i brattliene omkring. Berggrunn: syenittporfyr
(NGU 2016). Vegetasjonsregion: sørboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som rik sump- og kildeskog (utforming
rikere løvsumpskog), men overlapp/mosaikk med flommarksskog. Dalbunnen langs bekken er nesten flat (slakt
fall), bygd opp av ei elveslette med grus og finkornete sedimenter, og bekken er delvis meandrerende. Arealet
dekkes av svært frodig gråordominert skog, i tillegg er det noe gran, selje, og ulike storviere (Salix spp.). Skogen
er stort sett noe glissen, med større, nesten åpne felt av høyvokste ”strutsevingåkre”. Skogen er relativt
gammel, med en del grove trær og noe gadd og læger av både lauvtrær og gran.
Artsmangfold: Mangelfullt undersøkt. Karplantefloraen er frodig, med bl.a. mye strutseving. På Artskart (2016)
ligger info om funn gjort av Rolf Y. Berg 30.8.1959 langs Løkebekken ”ca 1 km S for veikryss til Daltjuven”, bl.a.
huldregras, storrapp, turt, trollurt, maigull, bekkestjerneblom, storklokke.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er ikke påvirket i nyere tid av verken tekniske inngrep eller skogbruk,
mens skogen er utvilsomt noe utnyttet i gamle dager. Bekken har naturlig løp (ikke flomforbygd, ikke grøftet).
Tilgrensende skogsbilvei i øst berører ikke selve sump-/flomskogen.
Verdivurdering: Større parti velutviklet, rik, relativt gammel sump-/flommarksskog, og i stor grad intakt (ingen
tekniske inngrep annet enn veien oppe i hellinga på østsiden). Slike skogtyper, og særlig så godt utviklete som
her, er sjeldne i Nordmarka. Karplantefloraen er også (høyst trolig) rik, med potensial for sjeldne arter
(huldregras og storrapp er tidligere funnet i eller kloss inntil området). Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel.

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
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Kart og flyfoto

Figur 4a,b. Lok. 1 Løkebekken V for Nysetra: kart og flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 5. Lok. 1 Løkebekken V for Nysetra: frodig flommarksskog langs Løkebekken. Foto: Terje Blindheim 2015.

BioFokus-rapport 2016-5
- 12 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

4.2 1 Branntjernhøgda – Refshammeren (OP Lunner)
4.2.1 Naturtypelokaliteter
2 Branntjernhøgda S
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Lunner
2
115/1
32V xxxxx xxxxxx
225,1 daa.
18.9.2015.
Tom H. Hofton, Terje Blindheim

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
577-630 moh.
MB-O1
BN00022984
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton og Terje Blindheim (begge BioFokus) 18.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Ulike deler av Branntjernhøgda er tidligere kartlagt og beskrevet dels som
naturtypelokaliteter dels på andre måter: Siste Sjanse ved Bård Bredesen 23.-24.8.1992 (RefshammerenSøndre Branntjern, 440 daa) (Bredesen 1992, Lindblad 1996: 95-96), naturtypekartlegging i Lunner (Brandrud &
Bendiksen 2005), NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset 17.8.2011 (Løset et al.
2012). På tidligere kart er hele Branntjern-området registrert som én stor lokalitet, denne ble redusert og
splittet i to av SWECO, og partiet nord for Nordre Branntjern er innlagt på Naturbase som BN00022984. To MiSfigurer dekker deler av lokaliteten (NIBIO 2016). Ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015 erstatter tidligere
Naturbase-lokalitet.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Nordre Branntjern og Branntjernhøgda, og består av et
sørøstvendt topografisk ”rotete” terreng med to større parallelle bekkedaler og flere mindre søkk, med rygger
imellom, som faller ned mot Nordre Brannntjern og Kalvetjerna. Partiet er avgrenset mot mer påvirket
gammelskog (svak naturskog) i vest og nord, og mot ungskog etter eldre flatehogster i nordøst og øst.
Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzodioritt og monzonitt-syenitt (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), det inngår også småpartier (for små til å utfigureres) gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog) og rik barskog (høgstaudegranskog). Humid, tilnærmet ren granskog dekker
området; blåbærskog i øvre dalsider og opplendt terreng, blåbærfuktskog og fattig til intermediær sumpskog i
forsenkninger, rikere partier i dalsøkkene har en del frodig småbregneskog og fragmenter av høgstaudeskog.
Skogen er overveiende gammel naturskog; flersjiktet aldersfase og også en del oppløsnings- og bledningsfase
(glennedynamikk), med gjennomgående grove og gamle trær, en del gadd og høgstubber, og rikelig med læger
inkl. mange grove. Gamle, grove og pillråtne læger er dog klart underrepresentert. I sumpskog finnes svært
gamle grantrær med vridd stamme, grov bark og mye grove greiner ned mot bakken. Vestligste del av området
har svakere naturskogstilstand enn midtre og østre del (nokså grov skog og mye læger, men gjennomgående
lavere trealder og læger mest i tidlige stadier).
Artsmangfold: Naturskogs-artsmangfoldet av lav og vedsopp er rikt (men ikke svært rikt), med gode
forekomster av standard naturskogsarter, men bare få kravfulle og sjeldne arter er påvist. Påviste arter:
Vedsopp: gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella), vasskjuke (Climacocystis borealis), duftskinn (Cystostereum
murrayi), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P.
nigrolimitatus), tømmernettsopp (Serpula himantioides). Råtevedmoser: grønnsko (Buxbaumia viridis). Lav:
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) (mye), kort trollskjegg (Bryoria bicolor) (på grankvist), randkvistlav
(Hypogymnia vittata), gammelgranlav (Lecanactis abietina), skrukkelav (Platismatia norvegica) (på grove
lutende grantrær i sumpskog), dessuten tretåspett. Tidligere (sist sett 1994) er huldrestry funnet i området
(Artskart 2016).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog, lite påvirket på lang tid, men spredte spor av plukkhogst
finnes i hele området. Østre og sentrale deler svakt påvirket av gjennomhogst for svært lenge siden, vestre del
noe sterkere påvirket og litt lenger fram i tid enn resten av området. Det går en liten sti langs Nordre
Branntjern og det er flere, mye brukte teltplasser ved flere av vannene på Branntjernhøgda.
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Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Branntjernhøgda –
Refshammeren utgjør et litt større, sammenhengende naturskogsområde. Løset et al. (2012) har avgrenset
dette som ”Branntjernhøgda” på 1597 daa, verdivurdert som regionalt verneverdig (**). Innenfor dette er
Branntjernhøgda S det mest verdifulle delområdet, og det ligger også relativt høyt verdimessig mht. lokaliteter i
Nordmarka samlet.
Verdivurdering: Dette er et litt større område med gammel naturskog på bedre boniteter, med grove og gamle
trær og rikelig med grove læger i ulike nedbrytningsstadier (men kontinuiteten i død ved synes ikke å være
svært høy). Området har også velutviklet gammel sumpskog med meget gamle, seinvokste trær.
Artsmangfoldet er temmelig rikt, men kravfulle og sjeldne arter er fåtallige. Hittil påvist 7 rødlistearter (1 EN, 1
VU, 5 NT) (ihht. RL2015). Så gammel naturskog på såpass god bonitet er sjeldent, både nasjonalt og i
Nordmarka. Lokaliteten har store og sjeldne naturskogskvaliteter og er svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det bør opprettholdes buffersoner mot øst og vest for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling).
Det sammenhengende gammelskogsområdet Branntjernhøgda – Refshammeren bør ivaretas mest mulig intakt
(unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2005. Naturtypekartlegging i Lunner kommune. Med vekt på kulturlandskap,
ferskvann og myr. Rapport.
Bredesen, B. 1992. Branntjern, Lunner kommune. Siste Sjanse-notat, upublisert.
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1.
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
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Flyfoto

Figur 6. Lok. 2 Branntjernhøgda S: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 7. Lok. 2 Branntjernhøgda S: gammel granskog sør for Branntjernhøgda. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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3 Søndre Branntjern SØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Lunner
3
115/1
32V xxxxx xxxxxx
59,9 daa.
18.9.2015.
Tom H. Hofton, Terje Blindheim

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
580-607 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton og Terje Blindheim (begge BioFokus) 18.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Ulike deler av Branntjernhøgda er tidligere kartlagt og beskrevet dels som
naturtypelokaliteter dels på andre måter: Siste Sjanse ved Bård Bredesen 23.-24.8.1992 (RefshammerenSøndre Branntjern, 440 daa) (Bredesen 1992, Lindblad 1996: 95-96), naturtypekartlegging i Lunner (Brandrud &
Bendiksen 2005), NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset 17.8.2011 (Løset et al.
2012). På tidligere kart er hele Branntjern-området registrert som én stor lokalitet. Denne ble redusert og
splittet i to av SWECO, og Søndre Branntjern – Refshammeren avgrenset som en lokalitet på 453 daa og innlagt
på Naturbase som BN00090827. Denne er ytterligere redusert i 2015: alt areal nord for gammel kraftlinjetrasé
erstattes av ny lokalitet (resten av arealet nord for traséen anses ikke å tilfredsstille krav til avgrensning som
naturtypelokalitet), mens eksisterende Naturbase-lokalitet innsnevres til arealet sør for kraftlinjetraséen (ikke
reinventert i 2015 og endres derfor ikke, men det er behov for ytterligere justeringer der). Det er ikke MiS-figur
innenfor lokaliteten avgrenset i 2015 (men MiS-figur dekker nordskråningen av Refshammeren).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Søndre Branntjern, og består av et lite, men ganske
markert sørøstgående dalsøkk i øst, og et slakt hellende nordvendt terreng opp fra tjernet i vest.
Avgrensningen er trukket mot mer ordinær gammelskog (svak naturskog) på alle kanter, men overgangene er
diffuse, og det er vanskelig å trekke nøyaktig grense (avgrensning må derfor anses som usikker). Mot sør er
grensa satt mot gammel kraftlinjetrasé. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzodioritt
(NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Dette er humid fattig granskog; blåbærskog og litt blåbærfuktskog.
Tilstanden er naturskog; sjiktet, dominert av halvgamle trær men også en del temmelig gamle, og enkelte
eldgamle kvistrike trær i myrkant/sumpskog. Det er bare spredt-sparsomt med dødved.
Artsmangfold: Kun stikkprøvemessig undersøkt, og virker ikke spesielt rikt, men et knippe av de vanligere
naturskogsartene er påvist, i tillegg to sjeldnere/kravfulle arter. Trærne er behengt med en god del skjegglav,
særlig gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa). På grov grangadd i søkk lengst vest ble funnet kort trollskjegg
(Bryoria bicolor), randkvistlav (Hypogymnia vittata), skrukkelav (Platismatia norvegica). Mest interessante funn
er meldråpelav (Cliostomum leprosum) på ei eldgammel grov gran i en myrkant (meget sjelden på Østlandet),
og huldrestry (Usnea longissima) som i 2015 ble sett på éi gran i lysåpen skog (en relativt rik forekomst av arten
finnes i nordskråningen av Refshammeren litt lenger sør). Av vedsopp kun påvist vasskjuke (Climacocystis
borealis) og kjøttkjuke (Leptoporus mollis), begge på gadd.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart preget av gamle dagers
gjennomhogster. En gammel kraftlinjetrasé grenser til lokaliteten i sør, men stolper og ledninger er fjernet, og
traséen vil på sikt gro igjen.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Branntjernhøgda –
Refshammeren utgjør et litt større, sammenhengende naturskogsområde. Løset et al. (2012) har avgrenset
dette som ”Branntjernhøgda” på 1597 daa, verdivurdert som regionalt verneverdig (**). Søndre Branntjern SØ
er ett av fire kjerneområder innenfor dette større området, men i Nordmarka-sammenheng har lokaliteten på
ingen måte spesielle/høye kvaliteter.
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Verdivurdering: Humid, halvgammel gran-naturskog, med moderate naturskogskvaliteter knyttet til gamle trær
og død ved. Hittil påvist 4 rødlistearter (1 EN, 1 VU, 2 NT) (ihht. RL2015). Skogstruktur tilsier helst C-verdi, men
forekomster av to sjeldne arter (meldråpelav VU, huldrestry EN) (ihht. RL2015) trekker opp, og verdien settes
derfor til B.
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes buffersoner for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Det sammenhengende
gammelskogsområdet Branntjernhøgda – Refshammeren bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen
inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2005. Naturtypekartlegging i Lunner kommune. Med vekt på kulturlandskap,
ferskvann og myr. Rapport.
Bredesen, B. 1992. Branntjern, Lunner kommune. Siste Sjanse-notat, upublisert.
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1.
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 8. Lok. 3 Søndre Branntjern SØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 9. Lok. 3 Søndre Branntjern SØ: gammel granskog med huldrestry (høyre). Foto: Tom H. Hofton 2015.

4 Guribrenna V
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Lunner
4
115/1
32V xxxxx xxxxxx
11,1 daa.
18.9.2015.
Tom H. Hofton, Terje Blindheim

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
550-580 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton og Terje Blindheim (begge BioFokus) 18.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Ulike deler av Branntjernhøgda er tidligere kartlagt og beskrevet dels som
naturtypelokaliteter dels på andre måter: Siste Sjanse ved Bård Bredesen 23.-24.8.1992 (RefshammerenSøndre Branntjern, 440 daa) (Bredesen 1992, Lindblad 1996: 95-96), naturtypekartlegging i Lunner (Brandrud &
Bendiksen 2005), NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset 17.8.2011 (Løset et al.
2012). På tidligere kart er hele Branntjern-området registrert som én stor lokalitet, men Guribrenna inngikk
ikke i denne, og inngår heller ikke i eksisterende Naturbase-lokalitet. Det er heller ikke MiS-figur i Guribrennaområdet.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Guribrenna sørøst for Kalvetjerna, og består sørvendte
granskogshellinger, avgrenset mot mer ordinær svak naturskog på toppen (fattig blåbærgranskog) og yngre
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skog i nedkant. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzodioritt (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Dette er kompakt granskog på relativt god bonitet, mye i form av svak
lågurtskog. Skogen er ”halvgammel” naturskog i aldersfase, med trær av til dels kraftige dimensjoner (men få
biologisk gamle), og enkelte spredte læger.
Artsmangfold: Relativt ordinært, men enkelte av de vanligste naturskogsartene typisk for gammel granskog i
Nordmarka er påvist: gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) (på rogn).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart preget av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Branntjernhøgda –
Refshammeren utgjør et litt større, sammenhengende naturskogsområde. Løset et al. (2012) har avgrenset
dette som ”Branntjernhøgda” på 1597 daa, verdivurdert som regionalt verneverdig (**), men Guribrenna er
ikke tatt med i avgrensningen (noe det burde blitt gjort, for å fange opp all gammelskog på åspartiet).
Guribrenna V er ett av fire kjerneområder på Branntjernhøgda-området, men har på ingen måte spesielle/høye
kvaliteter.
Verdivurdering: Mindre parti halvgammel, relativt produktiv og grovvokst granskog, men få biologisk gamle
trær og svak kontinuitet i død ved, og samlet sett relativt begrensete naturverdier. Såpass grov og storvokst
gammelskog på såpass god bonitet er imidertid uvanlig i Nordmarka. Lokaliteten vurderes under noe tvil som
viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes buffersoner for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Det sammenhengende
gammelskogsområdet Branntjernhøgda – Refshammeren bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen
inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2005. Naturtypekartlegging i Lunner kommune. Med vekt på kulturlandskap,
ferskvann og myr. Rapport.
Bredesen, B. 1992. Branntjern, Lunner kommune. Siste Sjanse-notat, upublisert.
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1.
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
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Flyfoto

Figur 10. Lok. 4 Guribrenna V: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

4.2.2 Samlet vurdering
Se Løset et al. (2012) (s. 343-356) for en mer omfattende beskrivelse.
Branntjernhøgda er en typisk ”Nordmarkskalott” dominert av fattig granskog, med litt furu på ryggene.
Branntjernhøgda – Refshammeren utgjør et større sammenhengende gammelskogsområde. Dette er
hovedsakelig svak naturskog (sterkt påvirket av gamle dagers gjennomhogster); halvgammel skog med bare
sparsomt og spredt med biologisk gamle trær og død ved, og sparsomme forekomster av noen få av de
vanligste naturskogsartene (bortsett fra gubbeskjegg, som stedvis finnes rikelig).
Flere kjerneområder med bedre utviklet naturskog finnes imidlertid også. Branntjernhøgda S skiller seg klart ut;
dette er gammel gran-naturskog med høye kvaliteter og et rikt artsmangfold. Søndre del av området ble ikke
undersøkt i 2015. Her er det en relativt rik forekomst av huldrestry i den bratte nordhellinga av Refshammeren.
Åskalotten omgis av store arealer ungskog og tidlig optimalfaseskog (hk 3-4) etter eldre flatehogster, bl.a. er
det hogd på bred front inn fra sør, og en kile med ungskog omfatter hele tangen mellom de to Kalvetjerna.
Dette gir en noe uheldig og ”hakkete” avgrensning av området. Imidlertid er det valgt å grovskissere en
alternativ avgrensning som er større (2522 daa) (fig. 11) enn forslaget til Løset et al. (2012) (1597 daa), for å (1)
inkludere mer av den eldre skogen også i kantene (selv om denne er mest av moderat kvalitet, har den
utviklingspotensial), og (2) forbedre arronderingen. Selv om det da kommer med noe ungskog, er dette
underordnet den betydelig forbedrete arronderingen.
Branntjernhøgda-Refshammeren på 2522 daa vurderes etter skogvernmetodikken samlet som regionalt
verneverdig (**). Løset et al. (2012) har samme verdivurdering.
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Figur 11. Branntjernhøgda-Refshammeren: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.

Figur 12. Branntjernhøgda-Refshammeren: skrinn skog på Branntjernhøgda. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.3 2-4 Katnosa S (BU Ringerike, OP Lunner)
4.3.1 Naturtypelokaliteter
5 Katnosdammen SV
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
5
18/13
32V xxxxx xxxxxx
62,1 daa.
20.9.2015.
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
460-487 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) m.fl. 20.9.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).
Tidligere kartlagt/beskrevet i flere sammenhenger: Sten Svantesson og Elina Johansson 2.7.2009 på oppdrag
for NOA (Svantesson 2010) (innlagt på Naturbase som BN00084325), NOA 2011 (verneplan II for
Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset, Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg (Løset et al. 2012), og flere
besøk av fagfolk som har kartlagt arter (bl.a. Siste Sjanse på 1990-tallet). En mindre MiS-figur omfatter sørligste
del av lokaliteten (NIBIO 2016). Naturbase-lokalitet BN00084325 splittes nå i to – ”Katnosdammen SV”
opprettes som ny lokalitet, og gammel lokalitet erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015
”Krokløken NV”.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for Katnosdammen, og består av et småkupert
nordvendt terreng med lave åsrygger og grunne forsenkninger. Avgrensningen er trukket mot åpen fattigmyr i
sør (annen naturtypelokalitet på sørsiden av myra), og mot ungskog i sørøst og nordvest. Mot nord er
avgrensningen skjønnsmessig og omtrentlig satt (diffus overgang til mer påvirket skog), den mer produktive
skogen nede i søkkene i nord er gjennomgående noe yngre (sein optimalfase til aldersfase), men til gjengjeld
mer kompakt og grovvokst, svært humid, og har stort utviklingspotensial. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra
permtida i form av monzonitt til syenitt (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MBO1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg finnes småpartier (for små til å utfigurere) med gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog). Området dekkes i sin helhet av fattig humid granskog med sparsomt
innslag av bjørk, hovedsakelig blåbærskog og noe blåbærfuktskog, i forsenkninger og myrkanter er det fattig
sumpskog. Skogen er for det meste nokså lavproduktiv og derfor noe glissen, men søkkene har mer produktiv
og kompakt skog. Det meste av området har relativt gammel naturskog i aldersfase; godt sjiktet, med relativt
jevnt innslag av gamle trær på 200-250 år. Gadd og læger finnes spredt og sparsomt og med overvekt av tidlige
og middels nedbrutte stokker (men enkelte sterkt nedbrutte finnes). Et parti i sørøst, en slak åsrygg øst for
myrdragene, skiller seg ut ved å ha lav påvirkningsgrad; rikelig gamle grantrær og dels grove læger i alle
nedbrytningsstadier, ingen hogstspor sett (Svantesson 2010: kjerne 2 under lokalitet ”Krokløken”).
Artsmangfold: Kun stikkprøvemessig undersøkt, og utvilsomt finnes noen flere arter. Artsmangfoldet er ikke
spesielt rikt, men flere naturskogsarter er påvist (ingen kravfulle, men det er et visst potensial for slike). Skogen
er (meget) humid og relativt lysåpen, og trærne er behengt med store mengder skjegglav, særlig gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa), i tillegg noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), på berg kort trollskjegg (Bryoria
bicolor) og randkvistlav (Hypogymnia vittata). Av vedsopp er funnet duftskinn (Cystostereum murrayi). Flere
trær med hakkemerker etter tretåspett.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket på relativt lang tid, men hele området er
påvirket av gamle dagers plukkhogst/gjennomhogst. En sti som kommer fra Katnosdammen turisthytte berører
nordvestlige del. Det er gamle fløtningsdammer langs sørbredden av Katnosa.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
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konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med mange
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Utpreget humid, relativt gammel, fattig gran-naturskog, med kvaliteter særlig knyttet til at det
er stabilt fuktig gammelskog med biologisk gamle graner og rikelig skjegglav (og potensial for bl.a. huldrestry).
Tilgrensende arealer i nord har noe yngre skog, men produktiv, svært humid og stort utviklingspotensial (å anse
som restaureringsareal, men ikke inkludert i lokaliteten). Hittil er påvist 3 NT-arter (ihht. RL2015), men en del
flere finnes sikkert (særlig i det lite påvirkete partiet i sørøst). Det er en landskapsøkologisk styrke at området
ligger i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, tett samling av mange verdifulle
lokaliteter, og relativt nær Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa NR
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Svantesson, S. 2010. Naturvärdesinventering av skogar i Oslo Nordmark. Rapport, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus.

Flyfoto

Figur 13. Lok. 5 Katnosdammen SV: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Figur 14. Lok. 5 Katnosdammen SV: humid gammel granskog med mye gubbeskjegg. Foto: Tom H. Hofton 2015.

6 Krokløken
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud, Oppland
Ringerike, Lunner
6
18/13 (Ring.), 115/1 (Lunner)
32V xxxxx xxxxxx
173,5 daa.
20.9.2015.
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
457-495 moh.
MB-O1
BN00084325
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) m.fl. 20.9.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). I
2015 ble imidlertid ikke arealene nordøst og øst for Krokløken oppsøkt (ut fra opplysninger hos Svantesson
(2010) kan det være at enkelte partier her burde skilles ut som A-lokaliteter). Tidligere kartlagt/beskrevet i flere
sammenhenger: Sten Svantesson og Elina Johansson 2.7.2009 på oppdrag for NOA (Svantesson 2010) (innlagt
på Naturbase som BN00084325), NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset, Ragnhild
Heimstad og Marthe Røgeberg 17.8.2011 (Løset et al. 2012). En MiS-figur dekker mye av arealet vest for
Krokløken (NIBIO 2016), men resten er ikke dekket av MiS. Naturbase-lokalitet BN00084325 splittes nå i to –
”Katnosdammen SV” opprettes som ny lokalitet, og gammel lokalitet erstattes av ny/justert beskrivelse og
avgrensning 2015 ”Krokløken”.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nord-, vest og østsiden av Krokløken, og består av et markert
og trangt dalsøkk mot nordvest opp fra vannet, tilhørende bratt østvendt skrent sørover, sørvendte hellinger
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opp fra vannet på nordsiden, og slakere terreng på østsiden. Brattskrenten og dalsøkket i vest har mye berg og
skrenter, i bunnen grov blokkmark. Avgrensningen er trukket mot tørrere og mer ordinær gammelskog i øst og
vest, mot annen lokalitet i nord, stedvis er det også yngre-middelaldrende skog tilgrensende. Berggrunn: dypog gangbergarter fra permtida i form av monzonitt til syenitt (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal –
svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg finnes småpartier (for små til å utfigurere) med gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog). Området har fattig humid granskog med sparsomt innslag av bjørk og noen
få selje og rogn, mest blåbær- og blåbærfuktskog, i søkket og brattskråningen nordvest for Krokløken også litt
storbregneskog. Nord for Krokløken finnes også en liten våt myrkonglesump. Skogen er noe glissen og lysåpen
oppe på ryggene, mens det markerte søkket nordvest for Krokløken samt langs innløpselva fra Storløken har
mer kompakt og tett skog. Hele området har mer eller mindre gammel naturskog, men overalt er det spor av
gammel plukkhogst. Det er dels aldersfaseskog dominert av halvgamle trær, og spredte biologisk gamle trær og
spredt gadd og læger. To partier/kjerneområder skiller seg ut dels ved å ha gammel naturskog der gamle
dagers plukkhogstpåvirkning har vært beskjeden, dels ved kombinasjon grovvokst skog og svært høy humiditet.
(1) Skogen i brattskråningene rundt hele Krokløken på nord- og vestsiden (kjerne 3 hos Svantesson 2010):
Gamle og stedvis grove grantrær er relativt mange, stedvis mye læger (også grove) i alle nedbrytningsstadier
(men klart mest i tidlige og midlere nedbrytningsstadier). Skogen i dalsøkket i underkant av stupene og med
blokkmarka i nordvest er kompakt, svært humid og har til dels meget grov gran, men ikke god kontinuitet i død
ved. (2) Storløken S (kjerne 1 hos Svantesson 2010): liten langsmal østvendt helling opp fra myrdrag, rikelig
antall gamle grantrær og noen gamle bjørk, og relativt grove læger i alle nedbrytningsstadier (men også her få
sterkt nedbrutte).
Artsmangfold: Et middels utvalg av naturskogsarter og (sterkt) fuktighetskrevende arter er påvist. Den glissent
skogdekte blokkmarka nederst i søkket og bergveggene i brattskrenten har (sub)oseaniske moser som er
sjeldne på Østlandet, bl.a. storstylte (Bazzania trilobata), dessuten lavene kort trollskjegg (Bryoria biocolor) og
randkvistlav (Hypogymnia vittata). Stedvis mye gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og sprikeskjegg (Bryoria
nadvornikiana) henger i trærne. Lungenever (Lobaria pulmonaria) på lauvtre. Av vedsopp er sett duftskinn
(Cystostereum murrayi), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), granstokkjuke
(Phellinus chrysoloma), granrustkjuke (P. ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), gammelgranskål
(Pseudographis pinicola) og den i Marka sjeldne klengekjuke (Skeletocutis brevispora). Mest spesielt er
huldrelav (Gyalecta friesii) øst for Storløken, en art som er vanlig i Midt-Norge men meget sjelden på Østlandet.
Svantesson (2010) angir også et usikkert funn av rosenkjuke (Fomitopsis rosea). På Artskart (2016) ligger et
funn av huldrestry (Usnea longissima) ”syd for storløken, katnoselva” fra 1995, dette er trolig innenfor
lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket på relativt lang tid, men i varierende grad
påvirket av gamle dagers gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Lokaliteten har viktige naturverdier knyttet dels til sterkt humid og grovvokst granskog med
fuktighetskrevende arter som er sjeldne på Østlandet, og dels til gammel gran-naturskog med gamle trær og
mye død ved. Skogen i det trange dalsøkket er blant de mest humide granskoger i hele Nordmarka. Hittil er
påvist 8 rødlistearter (1 EN (huldrestry), 1 VU, 6 NT) (ihht. RL2015), men flere finnes sikkert. Det er en
landskapsøkologisk styrke at området ligger i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter,
BioFokus-rapport 2016-5
- 25 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

tett samling av mange verdifulle lokaliteter, og relativt nær Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten vurderes som viktig
(verdi B), men det kan godt være at enkelte mindre partier burde skilles ut som A-lokaliteter (avklaring av dette
krever nøyere kartlegging).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt/nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov
for skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa
NR bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark
og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Svantesson, S. 2010. Naturvärdesinventering av skogar i Oslo Nordmark. Rapport, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus.

Flyfoto

Figur 15. Lok. 6 Krokløken: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Figur 16. Lok. 6 Krokløken: Nordmarksutsikt utover Krokløken. Foto: Tom H. Hofton 2015.

7 Rolighaugen NØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
7
18/13
32V xxxxx xxxxxx
93,8 daa.
19.9.2015.
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
464-525 moh.
MB-O1
BN00007329
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton, Terje Blindheim (begge BioFokus) m.fl. 19.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus. Tidligere kartlagt/beskrevet i flere sammenhenger: Siste Sjanse (ved Bård Bredesen) 27.28.3.1993 (Bredesen 1993, som henviser til at Yngvar Gauslaa fant store mengder huldrestry i området i 1980),
Erlend Rolstad 1995, NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset, Ragnhild Heimstad og
Marthe Røgeberg 17.8.2011 (Løset et al. 2012). Spesialundersøkt for huldrestry av Erlend Rolstad og Rein
Midteng 16.6.2014. Østre del av området dekkes av en MiS-figur (NIBIO 2016). Innlagt på Naturbase første
gang i 2000 (ikke oppført av hvem), og oppdatert av SWECO 2011, som BN00007329. Denne erstattes av
ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innpå åsen sør for Katnosa, rett på sørsiden av Auretjernsveien,
og består granskog i relativt bratte nordvendte hellinger og flere små, til dels markerte dalsøkk/småkløfter.
Avgrensningen er trukket stort sett mot ungskog etter flatehogst på alle kanter, i nord også delvis mot veien.
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Berggrunn: Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzonitt til syenitt (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), nederst mot veien er det i tillegg mindre partier gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog) (for små til å utfigureres). Området dekkes av godt produktiv, kompakt,
stabilt (meget) humid granskog, hovedsakelig blåbærskog og blåbærfuktskog, samt noe småbregneskog og
storbregneskog, små rikere sig har stedvis svak lågurtvegetasjon, langs flatere søkk og nederst mot veien er det
også fattig sumpskog (matter av stri kråkefot, grantorvmose, storbjørnemose). Skogen er for det meste svak
naturskog i aldersfase, stort sett godt sjiktet (men også partier mer homogen dårlig sjiktet skog), med tildels
grove og høyreiste trær, men på mesteparten av arealet finnes biologisk gamle trær og død ved bare relativt
sparsomt. Bredesen (1993) talte opptil 190 årringer på stubber på hogstflate inntil skogen i vest (dvs. drøyt 210
år i 2015). Mindre partier i midtre og østre del har partivis vesentlig eldre skog; gammel naturskog i
oppløsnings- og klimaksfase, sterkt sjiktet, med kraftige trær av høy alder, og betydelige mengder læger i de
fleste nedbrytningsstadier (god kontinuitet i død ved).
Artsmangfold: Området har et bra utvalg naturskogsarter av fuktighetskrevende lav og vedsopp, inkl. flere
kravfulle arter. Her finnes bl.a. en av Nordmarkas rikeste forekomster av huldrestry (Usnea longissima),
tidligere funnet av Bredesen (1993) på 35-40 trær i øst og 5 trær i vest, og av Erlend Rolstad noe seinere anslått
til ca. 70-80 spredte trær hvorav 6-7 trær med rike forekomster. I øst er mengden huldrestry redusert med ca.
50% siste tiåret (E. Rolstad pers. medd.). Huldrestry-undersøkelsene i 2014-2015 avdekket ca. 50 trær med
arten (25 i vest, 10 i midtre liside, 12 i øst, og 3 oppe på høydedraget i sør) (Artskart 2016). Trådragg (Ramalina
thrausta) er funnet på gran i sumpskogen i bunnen mot veien (Erlend Rolstad). Det er også til dels rikelig med
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana) og randkvistlav (Hypogymnia
vittata), lungenever (Lobaria pulmonaria) på ei selje (1993). Vedsoppfungaen er begrenset undersøkt, men
påvist er lappkjuke (Amylocystis lapponica) (2 læger), duftskinn (Cystostereum murrayi), rosenkjuke (Fomitopsis
rosea), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia
centrifuga) og gammelgranskål (Pseudographis pinicola).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog, dels tydelig plukkhogstpåvirket i gamle dager, dels bare beskjedent
plukkhogstpåvirket. Uheldige kanteffekter (uttørking og vindfelling) påvirker deler av området pga.
tilgrensende ungskog.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Lokaliteten har store naturverdier knyttet til gammel, fuktig gran-naturskog. Mye av området
har imidlertid begrenset innslag av gamle trær og død ved, og har kvaliteter først og fremst fordi det er svært
humid skog med gode forhold for fuktighetskrevende arter og en relativt rik huldrestryforekomst. Mindre
partier er gammel naturskog med gamle trær, mye læger og god dødvedkontinuitet. Artsmangfoldet er rikt,
inkl. enkelte kravfulle arter, bl.a. en av Nordmarkas rikeste forekomster av huldrestry. Hittil påvist 8
rødlistearter (2 EN, 1 VU, 5 NT) (ihht. RL2015). Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger i et
landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, tett samling av mange verdifulle lokaliteter, og
relativt nær Spålen-Katnosa NR, og lokaliteten er blant det mest verdifulle i landskapet (først og fremst pga.
den rike huldrestryforekomsten). Lokaliteten vurderes som svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt/nødvendig for å bevare naturverdiene. For å redusere
kanteffekter (vindfelling, uttørking) bør det etableres brede buffersoner omkring der det nå er ungskog, og
ungskogskilen inn fra øst bør underlegges fri utvikling mtp. selvrestaurering tilbake til naturskogstilstand.
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Skjøtsel er trolig ikke nødvendig, bortsett fra at forsiktige punkttiltak i form av åpning av tresjiktet for å gi mer
lys til huldrestry kan vurderes enkelte steder der skogen er tett og dårlig sjiktet. Dette bør i så fall gjennomføres
ved ringbarking av enkelttrær, sekundært selektiv hogst av enkelttrær. Dette må ikke utføres i partier med mye
død ved eller biologisk gamle trær. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen”
sørøst for Spålen-Katnosa NR bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres
på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Bredesen, B. 1993. Rolighaugen, Ringerike kommune. Siste Sjanse-notat, upublisert.
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 17. Lok. 7 Rolighaugen NØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 18. Lok. 7 Rolighaugen NØ: Terje Blindheim demonstrerer huldrestry. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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8 Velohøgda-Fagerliflaka
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
8
18/13
32V xxxxx xxxxxx
445,6 daa.
19.9.2015.
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
493-565 moh.
MB-O1
BN00084298
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton, Terje Blindheim (begge BioFokus) m.fl. 19.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Tidligere kartlagt/beskrevet i flere sammenhenger: Erlend Rolstad 1995, Sten Svantesson
og Elina Johansson 2.7.2009 på oppdrag for NOA (Svantesson 2010), NOA 2011 (verneplan II for
Eventyrskoger), SWECO v/Frode Løset, Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg 17.8.2011 (Løset et al. 2012).
Spesialundersøkt for huldrestry av Erlend Rolstad og Rein Midteng 2014-2015. Fire MiS-figurer ligger i området
(NIBIO 2016). Naturbase-lokalitet BN00084298 erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015 (en del
justert, bl.a. utvidet mot vest for å få med gammel naturskog rundt nordsiden av Fagerliflaka). Avgrensningen
er ikke helt nøyaktig alle steder, særlig i nordøst er grense usikker, her er det mer gammelskog, men denne er
foreløpig ikke undersøkt og derfor ikke inkludert i lokaliteten.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på høydedraget på nordsiden av Velohøgda-Fagerliflaka, og
består av et større småkupert område med lave åsrygger, slake hellinger, små bekkesøkk og myrdrag, enkelte
mer markerte sprekkedalsøkk, og noen brattere hellinger (særlig i sør, mot Velodalen). Avgrensningen er
trukket dels mot ungskog etter flatehogst, dels mot gammelskog som er fattigere på gamle trær og død ved.
Pga. ungskogskiler er avgrensningen ”hakkete”. Kvalitetene varierer en del innenfor avgrensningen, og det er
vurdert å splitte opp området i flere mindre lokaliteter, men fordi denne variasjonen delvis er diffus/glidende
overganger, og fordi det er vurdert som en betydelig kvalitet at området er sammenhengende, har lokaliteten
blitt beholdt som én. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzonitt til syenitt (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg finnes småpartier (for små til å utfigurere) med gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog). Området dekkes av humid, fattig granskog med sparsomt innslag av bjørk
og enkelte furu på ryggene (mest blåbærskog, blåbærfuktskog, fattigsumpskog) i veksling med småmyrer, og
har generelt et lavproduktivt preg. Granskogen på opplendt mark, rygger og i myrkanter er delvis noe glissen og
med moderate tredimensjoner, mens mer produktive hellinger og søkk har mer kompakt og grovvokst skog.
Hele området har gammel naturskog i alders- og klimaksfase (sterkt sjiktet, stedvis glennedynamikk), og samlet
sett relativt mye død ved i alle nedbrytningsstadier (men gamle, grove, pillråtne stokker er underrepresentert
de fleste steder). Mengde gamle trær og særlig mengde læger varierer imidlertid mye. Størsteparten av arealet
har bare spredte læger i moderat tetthet, mens noen mindre kjerneområder (4-5 slike) har tilnærmet
urskogstilstand med høy trealder (inkl. mange trær av tydelig meget høy alder) og rikelig med læger i alle
nedbrytningsstadier.
Artsmangfold: Naturskogsartsmangfoldet av lav og vedsopp er godt utviklet og temmelig rikt, med relativt rike
forekomster av mange av de vanligere artene, og i tillegg enkelte kravfulle og sjeldne arter. Hittil påvist
vedsopp: (Amylocystis lapponica) (minst 4 læger), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella), piggbroddsopp
(Asterodon ferruginosus), vasskjuke (Climacocystis borealis), duftskinn (Cystostereum murrayi), kjøttkjuke
(Leptoporus mollis), granstokkjuke (Phellinus chrysoloma) (sjelden i Nordmarka), granrustkjuke (Phellinus
ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), gammelgranskål
(Pseudographis pinicola), praktbarksopp (Veluticeps abietina), og på furulåg furuplett (Chaetodermella luna).
Råtevedmoser: grønnsko (Buxbaumia viridis). Lav: rikelig gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), en del
sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), flere steder i sterkt humid skog også meldråpelav (Cliostomum leprosum)
(meget sjelden på Østlandet), randkvistlav (Hypogymnia vittata), gammelgranlav (Lecanactis abietina),
skrukkelav (Platismatia norvegica), kanskje/trolig er også 1998-funn av trådragg (Ramalina thrausta) på to
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graner innerst i Velodalen fortsatt intakt. Huldrestry (Usnea longissima) påvist to steder i området (5 trær vest
for Velohøgda, og på ei tørrgran lengst i nordvest) (Artskart 2016). Tretåspett-merker er vanlig.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket. Mesteparten av området har trolig vært
utsatt for forsiktig plukkhogst svært langt tilbake i tid, men det er også mindre partier med tilnærmet
urskogstilstand.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Større område med gammel, lite påvirket naturskog, betydelige mengder gamle trær og
relativt mye læger, god kontinuitet i slike elementer, og stedvis utpreget stabilt humid skog. Skogstilstand og
naturverdi varierer imidlertid en del; (1) mye er ”middelskvalitets” gammel naturskog med bare spredt dødved,
(2) trange sprekkedaler og sumpskoger med svært humid skog og gamle trær (høy verdi for fuktighetskrevende
arter), og (3) stedvis urskogsnære kjerneområder med meget gamle trær og mye læger i alle
nedbrytningsstadier. Artsmangfoldet temmelig rikt, med mange naturskogsarter, inkl. enkelte sjeldne og
kravfulle (hittil påvist 11 rødlistearter (2 EN, 3 VU, 6 NT) (ihht. RL2015). Det er en landskapsøkologisk styrke at
området ligger i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, tett samling av mange
verdifulle lokaliteter, og relativt nær Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten har store kvaliteter knyttet til gammel
naturskog, og selv om kvalitetene varierer en del innenfor området og derfor kunne vært splittet opp i flere
mindre lokaliteter, er verdien av å holde området samlet som én enhet vurdert som så stor at området er holdt
samlet. Lokaliteten vurderes samlet som svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa NR
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Svantesson, S. 2010. Naturvärdesinventering av skogar i Oslo Nordmark. Rapport, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus.
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Flyfoto

Figur 19. Lok. 8 Velohøgda-Fagerliflaka: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 20. Lok. 8 Velohøgda-Fagerliflaka: gammel granskog i et søkk på Velohøgda. Foto: Terje Blindheim 2015.

9 Sandbekkmana
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
9
18/13
32V xxxxx xxxxxx
63,0 daa.
19.9.2015.
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

BioFokus-rapport 2016-5
- 32 -

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
585-617 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-
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Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton, Terje Blindheim (begge BioFokus) m.fl. 19.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA). Traktene sør for Spålen-Katnosa har vært mye undersøkt av fagfolk i ulike sammenhenger,
men skogen på Sandbekkmana synes ikke å være fanget opp i disse undersøkelsene, og det er heller ikke
artsfunn fra området på Artskart (2016). Det er ikke MiS-figurer i området (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Sandbekkmana, og består av granskogen langsmed selve den
nord-sør-gående åsryggen og tilhørende øst- og vestvendte relativt bratte hellinger, samt et grunt søkk sørover
ned til et lite tjern. Avgrensningen er trukket dels mot ungskog etter eldre flatehogster, dels mot halvgammel
granskog fattig på nøkkelelementer. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzodioritt
(NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg finnes småpartier (for små til å utfigurere) med gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog). Området har fattig, lavproduktiv granskog iblandet litt bjørk (blåbærskog,
litt blåbærfuktskog og fattig sumpskog). Skogen er til dels noe glissen. Det er eldre naturskog, sjiktet og
fleraldret, med en del temmelig gamle trær (inkl. enkelte meget gamle), og spredt død ved i de fleste
nedbrytningsstadier. Selv om skogen i området er til dels noe åpen, og terrenget er relativt eksponert for vind,
er den tydelig humid (indikert av epifyttfloraen), noe som må skyldes spesielle lokalklimatiske forhold
(antakelig hyppig tåkedannelse).
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, men naturskogsarter finnes spredt, og området har en litt
spesiell lavflora med (sterkt) fuktighetskrevende arter i uvanlig eksponert skog. Det er en god del gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa), noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), på en liten snøbrekk-grangadd i et søkk nær
toppen av Sandbekkmana vokser kort trollskjegg (Bryoria bicolor) og randkvistlav (Hypogymnia vittata), og på
en grov grangadd i myrkant på nordsiden av det vesle tjernet i sør er det meldråpelav (Cliostomum leprosum)
(meget sjelden på Østlandet). Av vedsopp er påvist noen av de vanligere naturskogsartene: duftskinn
(Cystostereum murrayi), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus), rynkeskinn
(Phlebia centrifuga).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre naturskog, lite påvirket i nyere tid, men klart plukkhogstpåvirket langt
tilbake i tid. Noe kanteffekter fra ungskog rundt.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Mindre parti med fattig, lavproduktiv gran-naturskog. Moderate naturskogskvaliteter knyttet
til gamle trær og død ved, men humid lokalklima gir grunnlag for en spesiell lavflora, inkl. en (meget) sjelden art
i Østlandssammenheng. Artsmangfoldet samlet derimot relativt ordinært (i hvert fall sammenliknet med flere
andre lokaliteter sør for Spålen-Katnosa), hittil påvist 5 rødlistearter (1 VU, 4 NT) (ihht. RL2015). Det er en
landskapsøkologisk styrke at området ligger i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter,
tett samling av mange verdifulle lokaliteter, og relativt nær Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten vurderes som viktig
(verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa NR
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).
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Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 21. Lok. 9 Sandbekkmana: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

10 Tvetjerndalen
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
10
18/13
32V xxxxx xxxxxx
253,0 daa.
11.10.2008 (THH), 6.7.2009 (SSV)
Tom H. Hofton m.fl.

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
490-565 moh.
MB-O1
BN00084323
Privat 2008 / Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 11.10.2008, Sten Svantesson 6.7.2009 (oppdrag for NOA
(Svantesson 2010)), tidligere kartlagt av Siste Sjanse 13.10.1996 og 4.10.1997 (Blindheim 1997), også omtalt av
NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), og SWECO v/Frode Løset, Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg
17.8.2011 (Løset et al. 2012). Storparten av lokaliteten er dekket av MiS-figur (NIBIO 2016). Naturbase-lokalitet
BN00084323 erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015 (oppdatert av THH ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA)).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Spålen, med en liten
del nederst innenfor Spålen-Katnosa naturreservat. Den består av dalbunnen i Tvetjerndalen og arealer opp på
både øst- og vestsiden. Tvetjerndalen er en markert og ganske trang nordvestvendt dal (i nedre del til dels med
kløftetopografi), og danner særlig på østsiden en lang brattskrent. Oppe i dalen ligger ei myr og er par
småtjern. Lokaliteten omfatter også småkupert terreng oppe på åsryggen i sørøst, og deler av den nordvendte
lia ned mot Spålen i nord. Området er avgrenset mot stort sett ungskog i øst, sør og sørvest, mot hogster utført
i 2008 i nordøst, mens det er eldre skog (men på ingen måte liknende gammelskog som innenfor lokaliteten)
vestover inn i reservatet. Berggrunn: ulike typer syenitt (NGU 2013), men tydeligvis med rikere innslag.
Bioklima-region: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg er det noe rik barskog (utforminger høgstaudegranskog og
BioFokus-rapport 2016-5
- 34 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

fragmenter av lågurtgranskog), og gammel sumpskog (gammel gran- og bjørkesumpskog). Fuktig gammel
granskog dekker hele området. Betydelige deler er intermediær til rik, med småbregneskog, storbregneskog og
også en del høgstaudeskog, dessuten ganske rik lågurtskog på gunstige punkter i den sørvestvendte brattlia.
Fattigere blåbærskog inntar mer opplendt terreng oppå åsen. Det inngår også noe sumpskog (mest fattig til
intermediær). Granskogen er meget gammel, lite påvirket naturskog, store deler har tilnærmet urskogstilstand.
Den er grovvokst og høyreist, sterkt sjiktet og heterogen struktur, gjennomgående med velutviklet
glennedynamikk. Mange biologisk gamle og stedvis meget grove trær finnes, og på mye av arealet er det store
mengder grove læger i alle nedbrytningsstadier. Et mindre parti i nordøst har vært noe sterkere plukkhogd i
gamle dager, men også her er det gamle trær og relativt mye død ved, men færre grove sterkt nedbrutte læger.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er rikt, med rike forekomster av mange naturskogsarter, og også flere kravfulle
og sjeldne arter er påvist (både av vedsopp og lav). Området skiller seg fra mange av de andre urskogsnære
granskogspartiene i Marka ved å ha mye rike vegetasjonstyper, noe som også gir grunnlag for en del arter som
er sjeldne eller ikke finnes i fattigere granskog, og kombinasjonen urskogsnær tilstand og rike vegetasjonstyper
gjør området til et av de mest artsrike i hele Marka. Av signal- og rødlistearter er påvist lappkjuke (Amylocystis
lapponica), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella), piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus), duftskinn
(Cystostereum murrayii), rosenkjuke (Fomitopsis rosea), okerporekjuke (Junghuhnia luteoalba), grønnlig
narrepiggsopp (Kavinia alboviridis), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), granstokkjuke (Phellinus chrysoloma),
granrustkjuke (P. ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga),
glasskjuke (Physisporinus vitreus), gammelgranskål (Pseudographis pinicola), klengekjuke (Skeletocutis
brevispora), bølgekjuke (Spongiporus undosus), praktbarksopp (Veluticeps abietina). Flere interessante
råtevedmoser vokser også på lægrene: pusledraugmose (Anastrophyllum hellerianum), grønnsko (Buxbaumia
viridis). På berg: ryemose (Antitrichia curtipendula). Av lav finnes bl.a. gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), kort
trollskjegg (Bryoria bicolor), randkvistlav (Hypogymnia vittata), lungenever (Lobaria pulmonaria) (på gammel
selje), trådragg (Ramalina thrausta) (på berg) og skorpelavene kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og
gammelgranlav (Lecanactis abietina). Tretåspett holder også til i området.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er minimalt påvirket langt tilbake i tid, store deler med
tilnærmet urskogstilstand (selv om tilnærmet hele området trolig har vært berørt av svært forsiktig plukkhogst
svært langt tilbake i tid). En sti følger dalbunnen.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Tvetjerndalen har meget store naturverdier i kraft av å være fuktig, urskogsnær granskog, og
en spesiell og sjelden kvalitet som også skiller området fra de fleste andre urskogsnære områder i Marka er
kombinasjonen urskogsnær tilstand og høy dekning av rike vegetasjonstyper. Dette gjør området til et av det
mest artsrike i Marka. Hittil er påvist 12 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 8 NT) (ihht. RL2015). Det er klart potensial for
funn av flere arter ved nøyere undersøkelser. Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger i et
landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, tett samling av mange verdifulle lokaliteter, og
kloss inntil Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten er i toppsjiktet av lokaliteter i hele Nordmarka. Lokaliteten er klart
svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa NR
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).
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Flyfoto

Figur 22. Lok. 10 Tvetjerndalen: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 23. Lok. 10 Tvetjerndalen: gammel granskog med rikelig læger. Foto: Tom H. Hofton 2008.
Figur 24. Lok. 10 Tvetjerndalen: lappkjuke (Amylocystis lapponica). Foto: Tom H. Hofton 2008.
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11 Spålselva S
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
11
18/13
32V xxxxx xxxxxx
115,2 daa.
14.9.2011.
Kim Abel, Sten Svantesson

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
465-510 moh.
MB-O1
BN00084291
Storporeflammekjuke (FiOp)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Området er kartlagt/beskrevet i flere sammenhenger: Hovedkartleggingen utført av Sten
Svantesson og Elina Johansson 3.7.2009 (Svantesson 2010), omtalt av NOA 2011 (verneplan II for
Eventyrskoger), undersøkt av SWECO v/Frode Løset, Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg 17.8.2011 (Løset
et al. 2012), seinere av Kim Abel (BioFokus) i forbindelse med et kurs for Statens naturoppsyn 14.9.2011 og
oppfølging av foreslått handlingsplan for storporeflammekjuke (arten ble påvist i området). Erlend Rolstad har
fulgt stokken med storporeflammekjuke jevnlig siden 2012. Mye av lokaliteten (midtpartiet) er fanget opp som
MiS-figur (NIBIO 2016). Innlagt på Naturbase som BN00084291 ”Spålselva S”, denne erstattes av oppdatert
beskrivelse og avgrensning av Kim Abel og Tom H. Hofton (BioFokus) (men fortsatt noe usikker avgrensning i
nord).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger sør for Spålselva, med en liten del
innenfor Spålen-Katnosa naturreservat. Terrenget er nesten flatt, slakt hellende mot nord. Avgrensningen er
mot (for det meste) ungskog i øst og vest, og mot mye hogstflater i sør. Berggrunn: monzodioritt (akeritt) (NGU
2016). Bioklima-region: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg finnes småpartier (for små til å utfigurere) med gammel sumpskog
(gammel gran- og bjørkesumpskog). Området har fattig, fuktig granskog med innslag av bjørk. I nord er det en
kolle med hellinger og tørrere bærlyngvegetasjon (tyttebær, blåbær, krekling), for øvrig er terrenget slakt til
nesten flatt og ganske vått, med torvmoser, blåbær og tyttebær. I sørøst er det et fattigmyrparti og i sørvest en
liten bekk. Det meste av skogen er ganske tett. Det er ganske mange grove og gamle gran, sparsomt gamle
bjørk. Ved myra er trærne mer seinvokste og lave, mens skogen i sørvest er høyere og grovere. Mengde død
ved av gran er relativt høy, av bjørk sparsom (men her og der grove høgstubber). Lægrene er ofte ganske grove,
og alle nedbrytningsstadier finnes. Spor etter plukkhogst ble sett bare noen få steder i sør. Et parti i nord har
velutviklet glennedynamikk og rikelig med gamle, grove og høyvokste graner, og læger i alle
nedbrytningsstadier. Grove læger av bjørk finnes også sparsomt.
Artsmangfold: Av rødliste- og signalarter er følgende funnet: lappkjuke (Amylocystis lapponica), granrustkjuke
(Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga),
gammelgranskål (Pseudographis pinicola), samt gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa). Storporeflammekjuke
(Pycnoporellus alboluteus) ble i 2011 funnet rett innenfor reservatgrensa, på ei grov granlåg i den nordvendte
hellingen ned mot Spålselva. Ellers er også tretåspett sett.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket. Mesteparten av området har trolig vært
utsatt for forsiktig plukkhogst svært langt tilbake i tid, men nordre del har helt beskjeden påvirkningsgrad.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Sør for Katnosa er tettheten av
gammel naturskog relativt høy. Selv om store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen Fagerlisetra er ungskog, strekker en vid ”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammelskog (med flere
verdifulle lokaliteter, inkl. urskogsnær skog) seg tilnærmet sammenhengende med Spålen-Katnosa NR i
nordvest. Tvetjerndalen, Velohøgda og Rolighaugen NØ peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene i
dette landskapet. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for SpålenKatnosa” på 4318 daa, verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Tettheten av lokaliteter
med virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den
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landskapsøkologiske verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og
storområdefunksjonaliteten), tilsier at verdi *** er mest riktig.
Verdivurdering: Lokaliteten har store naturverdier knyttet til gammel, stedvis urskogsnær naturskog og et rikt
artsmangfold (hittil påvist påvist 5 rødlistearter (1 CR, 1 EN, 3 NT) (ihht. RL2015), bl.a. den internasjonalt truete
storporeflammekjuke), men det er utvilsomt flere å finne ved nøyere undersøkelser. Det er en
landskapsøkologisk styrke at området ligger i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter,
tett samling av mange verdifulle lokaliteter, og kloss inntil Spålen-Katnosa NR. Lokaliteten vurderes som svært
viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det mer eller mindre sammenhengende gammelskogsområdet i ”ringen” sørøst for Spålen-Katnosa NR
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Svantesson, S. 2010. Naturvärdesinventering av skogar i Oslo Nordmark. Rapport, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus.

Flyfoto

Figur 25. Lok. 11 Spålselva S: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Figur 26. Lok. 11 Spålselva S: konsentrasjon av granlæger. Foto: Kim Abel 2011.
Figur 27. Lok. 11 Spålselva S: storporeflammekjuke (Pycnoporellus alboluteus), Spålselva S. Foto: Kim Abel 2011.

4.3.2 Samlet vurdering
Se Løset et al. (2012) (s. 459-478) for en mer omfattende beskrivelse.
Området er typisk for Nordmarka mht. skogtyper og vegetasjonstyper, dvs. det er helt dominert av fattig, humid granskog,
med sparsomt innslag av furu på ryggene. Området sør for Katnosa preges av svært store kontraster i skogtilstand og
påvirkningsgrad. Store arealer sentralt i området Brentebråtåsen – Rolighaugen – Fagerlisetra er ungskog etter store
flatehogster, noe som gjør at en her ikke har et stort sammenhengende gammelskogsområde. Imidlertid strekker en vid
”ring” av mer eller mindre sammenhengende gammel naturskog seg rundt området, som er sammenhengende med SpålenKatnosa NR. Mye av denne skogen er uvanlig gammel, og området har høy tetthet av gammel naturskog, og mange
kjerneområder med rikelig gamle trær, mye død ved, og høy kontinuitet i slike elementer. Flere steder har skogen
(tilnærmet) urskogstilstand. Tvetjerndalen, Velohøgda, Rolighaugen NØ og kanskje også Styggedalen (dalen sør for
Bjørneputten, ikke undersøkt i 2015) peker seg ut som de trolig mest verdifulle lokalitetene.
Artsmangfoldet er også rikt, med individrike forekomster av mange naturskogsarter, og en god del sjeldne og kravfulle arter
er også påvist. For eksempel har både lappkjuke og huldrestry gode populasjoner i området.
Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet denne ”ringen” som ”Område sør for Spålen-Katnosa” på 4318 daa,
verdivurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig (**-***). Deres avgrensning er i stor grad fornuftig, selv om en her
forselår mindre justeringer (til 4681 daa) (fig. 28), bl.a. for å (1) fange opp alle kjerneområder, og (2) bedre arronderingen
(rette ut noen grenser). Det er uansett utfordrende å få til en god avgrensning av området. Tettheten av lokaliteter med
virkelig gammel og stedvis urskogsnær naturskog med tilhørende artsmangfold, kombinert med den landskapsøkologiske
verdien som ligger i nærheten/sammenhengen med eksisterende Spålen-Katnosa NR (og storområdefunksjonaliteten),
tilsier at verdi *** er mest riktig.

Figur 28. Katnosa S: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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4.4 5 Storflåtaflaka (BU Ringerike)
4.4.1 Naturtypelokaliteter
12 Storflåtaflaka Ø
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
12
18/13
32V xxxxx xxxxxx
62,8 daa.
6.11.2013.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
555-632 moh.
MB-O1
BN00084287
Storporeflammekjuke (FiOp) / Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 6.11.2013, Erlend Rolstad 5.11.2013, tidligere undersøkt av
Sten Svantesson 7.7.2009 (på oppdrag for NOA) (Svantesson 2010). Det var sendt inn hogstmelding ihht.
Markaforskriftene for området høsten 2013, noe som var bakgrunnen for 2013-besøkene. En MiS-figur dekker
storparten av lokaliteten (NIBIO 2016). Beskrivelse av to kjerneområder hos Svantesson (2010) er innlagt på
Naturbase som lokalitet BN00084324 ”Storflåtaflaka Ø” og BN00084287 ”Karpemyra Ø”. Begge er svært grovt
og unøyaktig inntegnet, og ifølge Svantesson (2010) er førstnevnte en isolert liten lokalitet litt lenger sør, mens
BN00084287 er lokaliteten som beskrives her. Den erstattes av ny beskrivelse og avgrensning oppdatert av THH
2015 (ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst-nordøst på Storflåtaflaka, og består av et restparti
gammelskog i øvre del av den bratte østvendte lia og inne på slakere mark på toppen. Lokaliteten er avgrenset
mot ungskog i nord, vest og sør, mens det i nedkant (lavere ned i lia) er eldre-middelaldrende optimalfasekulturskog. Kort avstand mot nord-nordøst er det halvgammel skog. Innover selve Storflåtaflaka er det mest
skrinn barblandingsskog. Berggrunn: mest rombeporfyr, i lia titanitt-biotittsyenitt (NGU 2016). Bioklima-region:
mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Fuktig granskog dekker hele området. Det er ganske stor forskjell på skogen
nede i brattlia og oppe på toppen. Skogen i lia er middels- til kanskje høybonitetsskog av småbregne- og frisk
lågurttype, mens skogen oppe på toppen er mest fattig blåbærskog, med små innslag av storbregneskog i
bratthelling, samt fattig sumpskog på flatere mark. Hele området har gammel naturskog og ”nesten-urskog”.
Den minst påvirkete skogen finnes oppe på toppen, der en del av arealet har utpreget urskogskarakter med
heterogen struktur, gamle kraftige trær og mye grove læger i alle nedbrytningsstadier. Resten av området
bærer spor av gamle dagers plukkhogster, men overalt er det godt innslag av gamle trær og til dels rikelig med
læger (men klar underrepresentasjon av gamle stokker). Den høyproduktive skogen nede i brattlia er grov og
dels meget høyvokst, og har rikelig læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier. Kombinasjonen god bonitet
og såpass gammel naturskog er sjelden i Marka.
Artsmangfold: Artsmangfoldet av naturskogsarter er rikt, og området har mange av de typiske artene for
fuktig, lite påvirket granskog i Marka, inkludert flere kravfulle og sjeldne. Klart mest spesielt er den
internasjonalt truete storporeflammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) som ble funnet på ei grov, relativt hard
granlåg nede i brattlia. Nevneverdig er også lappkjuke (Amylocystis lapponica), gul snyltekjuke (Antrodiella
citrinella) og den meget sjeldne parasittkjuke (Antrodiella parasitica) (S. Svantesson, usikker bestemmelse). Av
mer vanlige naturskogs-vedsopp er påvist piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus), duftskinn (Cystostereum
murrayii), rosenkjuke (Fomitopsis rosea), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P.
nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), gammelgranskål (Pseudographis pinicola). Også lavfloraen er
interessant, med bl.a. trådragg (Ramalina thrausta) sparsomt på et par grantrær og Arthothelium
scandinavicum på stammen av et par gamle trær (dårlig kjent art, men hittil svært få funn i Norge). Ellers
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), kort trollskjegg (Bryoria bicolor), sprikeskjegg (B. nadvornikiana),
randkvistlav (Hypogymnia vittata).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dels gammel naturskog, dels tilnærmet urskog, ingen inngrep i nyere tid. Nedre
del av lia mer tydelig påvirket av gamle dagers plukkhogst.
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Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Storflåtaflaka ligger relativt nær
Spålen-Katnosa NR, men selve åsryggen har mye ungskog, og det er ikke/lite sammenhengende gammelskog
igjen.
Verdivurdering: Dette restområdet med gammelskog nordøst på Storflåtaflaka har meget store kvaliteter
knyttet til urskogsnær granskog og gammel gran-naturskog, med tilhørende artsmangfold. Av spesielle
kvaliteter har området nede i lia kombinasjon god bonitet og temmelig gammel skog, og forekomst av svært
sjelden og internasjonalt truet art (storporeflammekjuke). Hittil er påvist 10-11 rødlistearter (1 CR, 1 EN, 2 VU,
6 NT, 1 DD) (ihht. RL2015). Lokaliteten ligger relativt isolert, men likevel i relativt kort avstand, fra andre
verdifulle gamle naturskoger i Marka. Den tilhører toppsjiktet av lokaliteter i hele Nordmarka. Lokaliteten er
klart svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Lokaliteten er i utgangspunktet liten, tilgrensende arealer eldre og middelaldrende skog kan med
fordel derfor også underlegges fri utvikling for på sikt å styrke området (langsiktig restaurering).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Svantesson, S. 2010. Naturvärdesinventering av skogar i Oslo Nordmark. Rapport, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus.

Kart og flyfoto

Figur 29. Lok. 12 Storflåtaflaka: kart med lokalitetsavgrensning.
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Figur 30. Lok. 12 Storflåtaflaka: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 31. Lok. 12 Storflåtaflaka: urskogsnær granskog. Foto: Tom H. Hofton 2013.

4.4.2 Samlet vurdering
Storflåtaflaka er en markert åsrygg med hovedsakelig granskog. Oppe på selve åsen står fortsatt et tilnærmet
sammenhengende gammelskogsområde, men store deler av den produktive granskogen i dalsøkkene er hogd,
og mesteparten av resterende gammelskog er relativt skrinn og fattig barblandingsskog av ”svak naturskog”tilstand. Tre lommer med gammel granskog (hvorav to har delvis tilnærmet urskogstilstand) finnes, i nordøst er
det også en del eldre granskog men denne er mer påvirket og holder ikke kjerneområde-kvalitet.
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De tre kjerneområdene er innlagt på Naturbase, men svært grovt og unøyaktig avgrenset. Det er kun den
nordlige av de tre lokalitetene som er reinvenvert (i 2013), de to andre er derfor ikke oppdatert/kvalitetssikret,
det henvises til Svantesson (2010) og Naturbase (2016).
Svantesson (2010) (s. 92) har gjort et forsøk på å avgrense et sammenhengende gammelskogsområde på
Storflåtaflaka, anslått til ca. 850 daa. Dette kan være et utgangspunkt for avgrensning av et
forvaltningsområde, selv om arronderingen ikke er god. Pga. stor grad av fragmentering har en valgt å ikke
forsøke avgrensning av et større område i foreliggende prosjekt. I lys av de svært store kvalitetene som i hvert
fall to av de tre kjerneområdene har (jf. Svantesson 2010), vil tross relativt beskjedne naturkvaliteter på resten
av arealet og fragmentert/svakt arrondert, hele området samlet måtte få verdien nasjonalt verneverdig (***).
Den største gjenværende gammelskogsresten i østlia har så store kvaliteter at den også kan stå ”på egne bein”
som et lite verneområde (kvalitetene her er så store at den tross lite areal er å anse som nasjonalt verneverdig
(***)).
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4.5 6-7 Langvassbrenna Ø (OP Jevnaker)
4.5.1 Naturtypelokaliteter
13 Fagervatnet V
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Jevnaker
13
181/1
32V xxxxx xxxxxx
42,3 daa.
12.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
545-600 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), og det er heller ikke fanget opp som MiSområde (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger lengst øst på Langvassbrenna, oppe på åsen vest for
Fagervatnet, og består av et mindre parti gammel granskog i østvendt terreng, avgrenset mot skrinnere skog i
bakkant og yngre kulturskog kommet opp etter flatehogst i nedkant. Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU
2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Området har humid, fattig granskog av blåbærtype, med innslag av
småbregneskog nedover i hellingene. På skrinnere mark oppe på ryggen er det lavproduktiv og noe glissen
skog, mens skogen nede i de mer produktive hellingene er mer kompakt. Det er relativt gammel naturskog i
aldersfase, godt sjiktet, med halvgamle og (på produktiv mark i sør) enkelte relativt grove trær og stedvis
ganske mye læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier.
Artsmangfold: Flere typiske naturskogsarter av lav og vedsopp er påvist: mye skjegglav bl.a. gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa) og noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus),
praktbarksopp (Veluticeps abietina). Noen flere naturskogsarter finnes sikkert, men det er begrenset potensial
for sjeldne/kravfulle arter.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som er uten nyere inngrep, men relativt klart påvirket av gamle
dagers plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
kloss inntil nyopprettede Langvassbrenna naturreservat (3868 daa), som igjen ligger relativt nær SpålenKatnosa NR i sørøst. Disse reservatene sammen med nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig
landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog, inkl. kravfulle arter.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels naturverdier knyttet til gammel, fuktig gran-naturskog, med halvgamle
trær, relativt mye læger (men begrenset kontinuitet i død ved), og enkelte naturskogsarter (hittil påvist 3 NTrødlistearter (ihht. RL2015)). Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger kloss inntil Langvassbrenna
NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi
B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt/nødvendig for å bevare naturverdiene. For å redusere
kanteffekter (vindfelling, uttørking) bør det etableres buffersone mot sør. Det er ikke behov for skjøtsel. Det
sammenhengende gammelskogsområdet på åsen øst for Langvassbrenna bør ivaretas mest mulig intakt (unngå
tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst,
ingen inngrep i kjerneområdene).
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Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 32. Lok. 13 Fagervatnet V: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 33. Lok. 13 Fagervatnet V: gammel granskog med mye skjegglav. Foto: Tom H. Hofton 2015.

BioFokus-rapport 2016-5
- 45 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

14 Fagervatnet S
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Jevnaker
14
181/1
32V xxxxx xxxxxx
77,7 daa.
høst 1994 (12.10.2015)
Knut Tore Gundersen

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog 70, Gammel furuskog 30
Gammel høyereliggende granskog, Gml høyerel furuskog
535-576 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Knut Tore Gundersen høst 1994 (Gundersen & Bredesen 1995), nordkanten helt kort
befart av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i
Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Området er ikke nøyere
undersøkt i 2015 (og derfor ikke helt nøyaktig avgrenset), men tas inn som lokalitet basert på beskrivelsen hos
Gundersen & Bredesen (1995) og flyfoto, som til sammen vurderes som tilstrekkelig, men området burde
reinventeres. Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), og det er heller
ikke fanget opp som MiS-område (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger lengst øst på Langvassbrenna-området, sør for Fagervatnet, og
består av terrenget på og rundt en kolle med bratte hellinger mot nord og øst. Lokaliteten er stort sett
avgrenset mot yngre skog på alle kanter. Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion:
mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog) og gammel furuskog (utforming gammel høyereliggende furuskog). Oppe på
kollen er det lyng-barblandingsskog, mens det nede i hellingene er blåbærgranskog. Skogtilstanden er
naturskog. Barblandingsskogen har innslag av gammel furu (beitetrær for storfugl). Granskogen har store
mengder gadd og læger, hovedsakelig i tidlige og midlere nedbrytningsstadier, men enkelte sterkt nedbrutte
stokker finnes også.
Artsmangfold: Flere typiske naturskogsarter av lav og vedsopp er påvist, men påvist artsmangfold og begrenset
kontinuitet i død ved gir begrenset grunnlag for kravfulle arter. Påvist er vedsoppene duftskinn (Cystostereum
murrayi), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) og svartsonekjuke (P.
nigrolimitatus), og lavene gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og lungenever (Lobaria pulmonaria).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog uten nyere inngrep, men påvirket av gamle dagers plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
kloss inntil nyopprettede Langvassbrenna naturreservat (3868 daa), som igjen ligger relativt nær SpålenKatnosa NR i sørøst. Disse reservatene sammen med nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig
landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog, inkl. kravfulle arter.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels naturverdier knyttet til gammel gran-naturskog – her er store mengder
dødved (men begrenset kontinuitet i død ved), innslag av gammel levende furu (beitetrær for storfugl), og
enkelte naturskogsarter (hittil påvist 2 NT-rødlistearter (ihht. RL2015)). Det er en landskapsøkologisk styrke at
området ligger kloss inntil Langvassbrenna NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye
naturskogskvaliteter. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt/nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov
for skjøtsel. Det sammenhengende gammelskogsområdet på åsen øst for Langvassbrenna bør ivaretas mest
mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).
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Kilder
Gundersen, K. T. & Bredesen, B. 1995. Langvassbrenna – Mosjøbrenna, Jevnaker kommune. Forekomst av
nøkkelbiotoper i skog og anbefalte hensyn. Siste Sjanse-notat 1995-1.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 34. Lok. 14 Fagervatnet S: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

15 Sinnerbrenna
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Jevnaker
15
181/1
32V xxxxx xxxxxx
64,7 daa.
12.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel furuskog
Gammel høyereliggende furuskog
540-587 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), og det er heller ikke fanget opp som MiSområde (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Sinnerbrenna rett sørøst for Langvassbrenna NR, og består av
skogen langs selve den langsmale nord-sør-gående åsryggen, avgrenset av brattskråninger på sidene med mye
ungskog under, bortsett fra i sørøst hvor det er gammel granskog (annen lokalitet). Berggrunn: syenitt fra
permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel furuskog (utforming
gammel høyereliggende furuskog). Åsryggen dekkes av furudominert barblandingsskog. Det er mest sluttet
lyng-barblandingsskog, men også mindre partier med skrinn, berglendt, tilnærmet ren furuskog. Området har
trolig vært utsatt for skogbrann for svært lenge siden, og grana er i pågående langsom ekspansjon. I små søkk
blir det raskt grandominans. Furuskogen er relativt gammel naturskog i aldersfase, med mange temmelig gamle
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krokfuruer, men de aller eldste aldersklassene av levende trær mangler. Spredt finnes gamle kelogadd og
kelohøgstubber, og det er også noen få kelo-læger, men dødvedmengden er ikke høy.
Artsmangfold: Synes relativt fattig, men det er potensial for enkelte furu-naturskogsarter som er sjeldne i
Nordmarka. Spredt gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) vokser på furustammene.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som er uten nyere inngrep, men påvirket av gamle dagers
plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
kloss inntil nyopprettede Langvassbrenna naturreservat (3868 daa), som igjen ligger relativt nær SpålenKatnosa NR i sørøst. Disse reservatene sammen med nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig
landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog, inkl. kravfulle arter. Derimot er gammel furuskog sjelden
i Nordmarka, og (svært) få områder har gammel furu-naturskog med både gamle levende trær og en viss
mengde kelo-dødved-elementer. Sinnerbrenna – Langvassbrenna SØ er det kanskje største og best utviklete
furu-naturskogsområdet med slike kvaliteter i Nordmarka. Den mest verdifulle delen ligger innenfor
Langvassbrenna NR, men også arealene på Sinnerbrenna er viktige.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels regionale naturverdier knyttet til gammel furuskog, med gamle
levende trær og spredte gamle kelo-dødved-elementer. Det er ikke snakk om høye furuskogskvaliteter i
nasjonal sammenheng, men i Nordmarka er slik furuskog sjelden, og Sinnerbrenna utgjør sørlige del av det
kanskje mest verdifulle furu-naturskogsområdet i Nordmarka. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Skjøtsel i form av kontrollert
skjøtselsbrann vil imidlertid være fordelaktig. Det sammenhengende gammelskogsområdet på Sinnerbrenna
bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og
kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 35. Lok. 15 Sinnerbrenna: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

BioFokus-rapport 2016-5
- 48 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

Bilder

Figur 36(v). Lok. 15 Sinnerbrenna: gammel furuskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 37(h). Lok. 15 Sinnerbrenna: noen av furuene på Sinnerbrenna er meget grove. Foto: Tom H. Hofton 2015.

16 Sinnerbrenna SØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Oppland
Jevnaker
16
181/1
32V xxxxx xxxxxx
10,1 daa.
12.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
510-547 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), og det er heller ikke fanget opp som MiSområde (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst på Sinnerbrenna, og består av et parti gammel granskog
innunder en stupbratt østvendt skrent, avgrenset av fattig barblandingsskog på toppen av åsryggen (annen
naturtypelokalitet) og skarp grense mot ordinær optimalfase-kulturskog i nord og sør, og mot myr i nedkant.
Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Lia dekkes av stabilt humid granskog av blåbær- og litt småbregne- og
storbregnetype. Skogen er gammel naturskog i oppløsnings- og klimaksfase, sterkt sjiktet og heterogen struktur
med både høye grove trær og mye foryngelse som følge av glennedynamikk, og rikelig med læger i de fleste
nedbrytningsstadier (inkl. flere digre stokker). Pillråtne læger er imidlertid få og klart underrepresentert.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er temmelig rikt, med høy tetthet (ifht. arealet) av naturskogsvedsopp på
granlæger (inkl. flere kravfulle arter): lappkjuke (Amylocystis lapponica), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella),
duftskinn (Cystostereum murrayi), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus),
svartsonekjuke (P. nigrolimitatus). Det er også mye skjegglav bl.a. gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og noe
sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er uten nyere inngrep og beskjedent/minimalt påvirket
også av gamle dagers plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
BioFokus-rapport 2016-5
- 49 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
nær inntil nyopprettede Langvassbrenna naturreservat (3868 daa), som igjen ligger relativt nær Spålen-Katnosa
NR i sørøst. Disse reservatene sammen med nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for
arter knyttet til gammel, fuktig granskog, inkl. kravfulle arter.
Verdivurdering: Lokaliteten har høye naturverdier knyttet til gammel, fuktig gran-naturskog, med meget
velutviklet gammel-naturskogstilstand (gamle, grove trær, mye læger i de fleste nedbrytningsstadier) og et rikt
artsmangfold (hittil påvist 6 rødlistearter (1 EN, 1 VU, 4 NT) (ihht. RL2015)). Det er en landskapsøkologisk styrke
at området ligger kloss inntil Langvassbrenna NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye
naturskogskvaliteter, og lokaliteten tilhører øvre sjikt av lokaliteter i dette landskapet. Lokaliteten vurderes
som svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. For å redusere kanteffekter
(vindfelling, uttørking) bør det opprettholdes buffersoner mot nord og sør. Det er ikke behov for skjøtsel. Det
sammenhengende gammelskogsområdet på Sinnerbrenna bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen
inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 38. Lok. 16 Sinnerbrenna SØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 39(v). Lok. 16 Sinnerbrenna SØ: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 40(v). Lok. 16 Sinnerbrenna SØ: lappkjuke (Amylocystis lapponica), Sinnerbrenna SØ. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.5.2 Samlet vurdering
De to undersøkte områdene er to åsrygger tilgrensende Langvassbrenna NR i øst: ”Fagervassåsen” vest for
Fagervatnet og Sinnerbrenna nordvest for Store Sinnera. Begge partiene utgjør gammelskogsflanker avgrenset
mot store ungskogsfelt i liene nedenfor. Kollene har fattig og til dels skrinn barblandingsskog og lokalt ren
furuskog oppe på ryggene, mens granskog av blåbær- og småbregnetype inntar hellingene nedenfor.
Fagervassåsen (0,40 km2) (fig. 41) har halvgammel naturskog. På ryggen står skrinn lyngbarblandingsskog og
bergfuruskog med en del temmelig gamle krokfuruer, mens det er svært lite dødved av furu (men enkelte
kelogadd og vindfallslæger finnes). På slakere mark utover overtar fattig og litt glissen blåbærskog. Denne
skogen har relativt gamle trær og mye skjegglav, men begrenset mengde dødved. Et kjerneområde der
terrenget heller utover har mer produktiv granskog og større mengder læger (B-verdi). Også den isolerte kollen
mot sørøst (sør for Fagervatnet) har eldre naturskog (B-verdi), men dette partiet er avskåret fra den
sammenhengende gammelskogen i tilknytning til Langvassbrenna NR av yngre skog i den mellomliggende
dalgangen (dog er denne avsnøring kort avstand).
Sinnerbrenna (0,15 km2) (fig. 42) har skrinn lyngbarblandingssskog og litt bergfuruskog på ryggen, dette er
relativt gammel furu-naturskog med mange grove, gamle trær og også spredte kelo-gadd og kelo-læger i lav
tetthet. Tilsvarende furu-naturskog er sjelden i Nordmarka. Dette er sørligste del av et større furunaturskogsområde, der mesteparten ligger innenfor Langvassbrenna NR, som kanskje er Nordmarkas mest
velutviklete furu-naturskog mht. gamle trær og død ved. Innunder sørøstskrenten av Sinnerbrenna, inneklemt
mellom yngre optimalfaseskog i nord og sør og åsryggen bak, finnes et parti lite påvirket gran-naturskog med
høye kvaliteter (A-verdi). Dette kjerneområdet er trolig den minst påvirkete gran-naturskogen i hele
Langvassbrenna-området (kun en liten sprekkedal sørøst for Langvatnet har liknende kvaliteter). Utenfor
kjerneområdene/naturtypelokalitetene er det noe svakere naturskog (lavere andel gamle trær og
nøkkelelementer), som ikke holder naturtypelokalitet-kvalitet, men som like fullt har kvaliteter som gjør at
skogen hører med innenfor avgrenset verneverdig areal. Bl.a. er det i den bratte vesthellinga av Sinnerbrenna
halvgammel aldersfase-granskog med én gammel osp og én ospelåg, samt noen få eldgamle kelo-furulæger.
Fagervassåsen (inkl. den isolerte kollen mot sørøst) og Sinnerbrenna er å anse som tilleggsarealer til
Langvassbrenna NR. Arealtillegget er relativt beskjedent, men begge bidrar klart til å forsterke de samlete
naturverdiene i reservatet. Dette gjelder særlig Sinnerbrenna, med både (1) sørlige del av Nordmarkas kanskje
best utviklete furu-naturskog, og (2) et parti meget gammel gran-naturskog som kanskje er det minst påvirkete
i hele Langvassbrenna.

Figur 41. Langvassbrenna Ø, Fagervassåsen: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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Figur 42. Langvassbrenna Ø, Sinnerbrenna: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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4.6 8 Djupvatnet (BU Ringerike)
4.6.1 Naturtypelokaliteter
17 Store Sinnera V
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
17
129/35
32V xxxxx xxxxxx
45,3 daa.
20.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
487-587 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 20.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), men storparten er fanget opp som MiS-område
(NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst på den markerte åsryggen mellom Store Sinnera og
Djupvatnet, og består av et østvendt, småkupert terreng med hellinger og små dalsøkk. Lokaliteten er
avgrenset mot yngre optimalfase-kulturskog i nedkant/øst, mot lita hogstflate i sør, mot svakere utviklet grannaturskog i nord (annen naturtypelokalitet), og mot skrinnere gammelskog på åsryggen bak. Berggrunn: syenitt
fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Området har humid og kompakt granskog på relativt god bonitet, med mye
småbregneskog nede i hellingene og mest blåbærskog i øvre og nordre del. Skogtilstanden er lite påvirket
naturskog med heterogen struktur, hovedsakelig vekslende mellom stabil klimaksfase med glennedynamikk og
oppløsningsfase med store dødvedkonsentrasjoner. Trærne er gamle, grove og høye (men svært gamle trær
mangler, de faller overende før de rekker å oppnå svært høy alder). Det er rikelig med grove læger i alle
nedbrytningsstadier, dog er grove og pillråtne læger underrepresentert. Enkelte gamle osp og én grov gammel
selje ble også observert.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er meget rikt, med høy tetthet og mange arter av naturskogsvedsopp på
granlæger, inkl. flere kravfulle og meget sjeldne arter. Klart mest interessant er storporeflammekjuke
(Pycnoporellus alboluteus) som ble funnet med et ca 50 cm langt friskt fruktlegeme (sammen med bl.a.
rynkeskinn og rødrandkjuke) på ei grov, hard, middels nedbrutt granlåg liggende godt opp fra bakken i søndre
del av området. I tillegg lappkjuke (Amylocystis lapponica), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella), duftskinn
(Cystostereum murrayi), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus),
svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), gammelgranskål (Pseudographis pinicola), pastellkjuke (Rhodonia placenta)
(meget sjelden), praktbarksopp (Veluticeps abietina). Det er også mye skjegglav bl.a. gubbeskjegg (Alectoria
sarmentosa) og noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), samt randkvistlav (Hypogymnia vittata), lungenever
(Lobaria pulmonaria) (på selje).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog uten nyere inngrep og minimalt påvirket også av gamle dagers
plukkhogster (lokalt nærmer seg urskogstilstand). Ei nyere hogstflate tilgrensende i nord kiler seg inn i
lokaliteten, og deler av den hogde skogen har høyst trolig hatt liknende høye kvaliteter som resterende
gammelskog.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
like utenfor Spålen-Katnosa NR og nær nyopprettede Langvassbrenna NR. Disse reservatene sammen med
nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog,
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inkl. kravfulle arter. Lokaliteten er del av et litt større sammenhengende gammelskogsområde mellom Store
Sinnera og Djupvatnet.
Verdivurdering: Lokaliteten har meget høye naturverdier knyttet til gammel, fuktig gran-naturskog, med meget
velutviklet gammel-naturskogstilstand grensende til urskogstilstand (gamle, grove trær, mye læger i alle
nedbrytningsstadier) og et rikt artsmangfold med tilnærmet ”full pakke” av vedsopp på granlæger i
mellomboreal Marka-granskog (hittil påvist 8 rødlistearter (1 CR, 2 EN, 1 VU, 4 NT) (ihht. RL2015)). Det er en
landskapsøkologisk styrke at området ligger nært Spålen-Katnosa NR og Langvassbrenna NR, og i et
landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter. Lokaliteten ligger helt i toppsjiktet av lokaliteter i
dette landskapet. Den er klart svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. For å redusere kanteffekter
(vindfelling, uttørking) bør det opprettholdes buffersoner på alle kanter, og etableres buffersone der det i dag
er åpen hogstflate i sør. Det er ikke behov for skjøtsel. Det sammenhengende gammelskogsområdet
Djupvatnet – østover mot Store Sinnera bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør
kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 43. Lok. 17 Store Sinnera V: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

BioFokus-rapport 2016-5
- 54 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

Bilder

Figur 44. Lok. 17 Store Sinnera V: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.

Figur 45. Lok. 17 Store Sinnera V: storporeflammekjuke (Pycnoporellus alboluteus). Foto: Tom H. Hofton 2015.
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18 Store Sinnera NV
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
18
129/35
32V xxxxx xxxxxx
36,9 daa.
20.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
535-590 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 20.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), men en mindre bit (sentralt lite søkk) er fanget
opp som MiS-område (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordøstsiden av den markerte åsryggen mellom Store
Sinnera og Djupvatnet, og består av nordøstvendte hellinger og et lite søkk. Lokaliteten er avgrenset mot yngre
optimalfase-kulturskog i nedkant, mot skrinnere gammelskog på åsryggen bak, og mot A-lokalitet i sør.
Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Det er humid blåbærgranskog. Skogtilstanden er naturskog i aldersfase,
stort sett kompakt og flersjiktet, med spredte gamle trær og spredte læger.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt (særlig ikke sammenliknet med skogen sør på åsen), men
skogen er meget humid og har til dels svært mye skjegglav, spesielt i den litt mer lysåpne skogen på østkanten,
med mye gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), foruten mye strylav
Usnea spp. Det er potensial for huldrestry. Vedsoppfungaen er fattigere.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturskog uten nyere inngrep, men ganske klart påvirket påvirket av gamle
dagers plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
like utenfor Spålen-Katnosa NR og nær nyopprettede Langvassbrenna NR. Disse reservatene sammen med
nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog,
inkl. kravfulle arter. Lokaliteten er del av et litt større sammenhengende gammelskogsområde mellom Store
Sinnera og Djupvatnet.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels naturverdier knyttet til stabilt humid gammel gran-naturskog, først og
fremst knyttet til at det er svært humid skog med store mengder skjegglav. Det er derimot relativt svakere
kvaliteter knyttet til gamle trær og død ved. Hittil er påvist 2 NT-rødlistearter (ihht. RL2015), men det er
potensial for flere. Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger nært Spålen-Katnosa NR og
Langvassbrenna NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, men lokaliteten er
ikke blant de mest verdifulle i landskapet. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig/optimalt for å bevare naturverdiene. For å redusere
kanteffekter (vindfelling, uttørking) bør det opprettholdes buffersoner på alle kanter. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det sammenhengende gammelskogsområdet Djupvatnet – østover mot Store Sinnera bør ivaretas
mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som
lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
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NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 46. Lok. 18 Store Sinnera NV: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

19 Djupvatnet SØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
19
129/35
32V xxxxx xxxxxx
14,5 daa.
20.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
551-580 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 20.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), men sørøstligste bit er avgrenset som MiSområde (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Djupvatnet, og består av en trang sprekkedal med
bergskrenter og fjellvegger på sidene, som drenerer dels mot nordvest og dels mot sørøst. Lokaliteten er
avgrenset mot gammelskog på østsiden, på vestsiden delvis mot ungskog, nederst i søkke mot sørøst er det
ungskog, mens i nordvest nedover mot Djupvatnet er det nyere hogstflate i dalbunnen. Berggrunn: syenitt fra
permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Sprekkedalen har (svært) humid granskog, i form av blåbærskog og i
bunnen noe sumpskog. Skogen er berglendt, og med mye mosedekte steinblokker i bunnen. Skogtilstanden er
aldersfase-naturskog, med grove trær og spredt-sparsomt læger.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er lite undersøkt. Området har grunnlag for (sterkt) fuktighetskrevende
gammelskogsarter på berg og trær (moser, lav). Det er en del gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) i trærne.
Vedsoppfungaen er trolig ikke spesielt rik, men noen naturskogsarter finnes, bl.a. svartsonekjuke (Phellinus
nigrolimitatus).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturskog uten nyere inngrep, men ganske klart påvirket påvirket av gamle
dagers plukkhogster.
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Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
like utenfor Spålen-Katnosa NR og nær nyopprettede Langvassbrenna NR. Disse reservatene sammen med
nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog,
inkl. kravfulle arter. Lokaliteten er del av et litt større sammenhengende gammelskogsområde mellom Store
Sinnera og Djupvatnet.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels naturverdier knyttet til stabilt humid gammel gran-naturskog, først og
fremst knyttet til at det er svært humid skog med gode forhold for sterkt fuktighetskrevende arter på berg og
trær. Det er imidlertid begrenset innslag av biologisk gamle trær og relativt svak dødvedkontinuitet. Hittil er
påvist 2 NT-rødlistearter (ihht. RL2015), men det er potensial for flere. Det er en landskapsøkologisk styrke at
området ligger nært Spålen-Katnosa NR og Langvassbrenna NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye
naturskogskvaliteter, men lokaliteten er ikke blant de mest verdifulle i landskapet. Lokaliteten vurderes som
viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig/optimalt for å bevare naturverdiene. For å redusere
kanteffekter (vindfelling, uttørking) bør det opprettholdes buffersoner på alle kanter. Det er ikke behov for
skjøtsel. Det sammenhengende gammelskogsområdet Djupvatnet – østover mot Store Sinnera bør ivaretas
mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som
lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 47. Lok. 19 Djupvatnet SØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 48. Lok. 19 Djupvatnet SØ: gammel granskog i sprekkedal. Foto: Tom H. Hofton 2015.

20 Djupvatnet S sumpskog
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
20
129/1, 129/2, 129/18, 131/34
32V xxxxx xxxxxx
6,8 daa.
20.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel sumpskog
Gammel gran- og bjørkesumpskog
538-555 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 20.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), og bortsett fra aller øverste/sørligste flik heller
ikke fanget opp som MiS-område (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Djupvatnet, og består av dalbunnen i et
nordvestvendt dalsøkk som faller ned til Djupvatnet gjennom den relativt bratte og høye nordøstvendte lia sør
for vatnet, samt nederste del av bratthellinga bak søkket. Lokaliteten er avgrenset mot annen
naturtypelokalitet (gammel granskog, B-verdi) i sør, og ellers mot mer ordinær eldre-halvgammel skog.
Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel sumpskog (utforming
gammel gran- og bjørkesumpskog), med en mindre bit gammel granskog (utforming gammel høyereliggende
granskog). I bunnen av det markerte dalsøkket er det velutviklet, våt, fattig til intermediær gransumpskog. I
lisidefoten er det også fragmenter av kildeskog, mens selve brattlia bak har storbregnegranskog. Skogtilstanden
er gammel naturskog i alders- og delvis oppløsnings-/klimaksfase, flersjiktet, med gamle gamle og grove trær,
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og mye læger i ulike nedbrytningsstadier. I sumpskogen står flere (svært) gamle, seinvokste trær. Selve
sumpskogen er noe glissen, og også skogen i brattlia har opprevet skog som følge av mye nedfalte trær.
Artsmangfold: Relativt lite undersøkt pga. kveldsmørke, men flere naturskogsarter påvist, inkludert kravfulle og
sjeldne, og det er klart potensial for flere slike (særlig av skorpelav). Lavfloraen er rik: gubbeskjegg (Alectoria
sarmentosa), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), randkvistlav (Hypogymnia vittata), gammelgranlav
(Lecanactis abietina), skrukkelav (Platismatia norvegica), og trådragg (Ramalina thrausta) (sparsomt på greiner
av gammel gran). Av vedsopp er påvist granstokkjuke (Phellinus chrysoloma) (sjelden i Nordmarka) og
svartsonekjuke (P. nigrolimitatus). På Artskart (2016) ligger noen mosefunn som trolig er gjort innenfor
lokaliteten (Kristian Hassel 28.9.1999), ingen spesielt sjeldne, men bl.a. lurvflik Lophozia incisa.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog uten nyere inngrep, og relativt lite påvirket også av gamle
dagers plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger i
nærområdet til Spålen-Katnosa NR og nyopprettede Langvassbrenna NR. Disse reservatene sammen med
nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog,
inkl. kravfulle arter. Lokaliteten er del av et litt større gammelskogskompleks mellom Store Sinnera og
Djupvatnet.
Verdivurdering: Lokaliteten har høye naturverdier knyttet til (meget) gammel, svært humid gransumpskog med
gamle trær, mye læger og en rik lavflora. Hittil er påvist 4 rødlistearter (1 VU, 3 NT) (ihht. RL2015), og det er
klart potensial for flere. Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger nært Spålen-Katnosa NR og
Langvassbrenna NR, og i et landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter. Også til å være
Nordmarka har lokaliteten sjeldent godt utviklet gammel gransumpskog. Lokaliteten vurderes som svært viktig
(verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. For å redusere kanteffekter
(vindfelling, uttørking) må det opprettholdes brede buffersoner på alle kanter. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det sammenhengende gammelskogsområdet Djupvatnet – østover mot Store Sinnera bør ivaretas mest mulig
intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 49. Lok. 20 Djupvatnet S sumpskog: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 50(v). Lok. 20 Djupvatnet S sumpskog: gammel gransumpskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 51(h). Lok. 20 Djupvatnet S sumpskog: gammel gransumpskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.

21 Djupvatnet S liskog
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
21
129/1, 129/2, 129/18, 130/5, 131/10, 131/34
32V xxxxx xxxxxx
35,5 daa.
20.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
545-590 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 20.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
ikke tidligere kartlagt som naturtypelokalitet (Naturbase 2016), men praktisk talt hele lokaliteten er fanget opp
som MiS-område (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Djupvatnet, og består av sørlige del av den lange
og bratte nordøstvendte lia opp fra vatnet, avgrenset mot lita myr i nedkant, yngre skog i sør, mer ordinær
eldre-halvgammel skog mot nord, og tørrere skog oppe på åsryggen i vest. I nedkant (dalsøkket) er sumpskogen
i bunnen skilt ut som egen lokalitet (A-verdi). Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion:
mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Lia dekkes av godt produktiv, kompakt, humid granskog av blåbær-,
småbregne- og noe storbregneskog. Skogen er sjiktet aldersfase-naturskog med grovvokste trær og en del
læger, men lægrene er i all hovedsak av nyere dato (dannet siste ca. 20 år).
Artsmangfold: Relativt lite undersøkt pga. kveldsmørke, spredte funn av naturskogsarter er gjort: duftskinn
(Cystostereum murrayi), gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), grønnsko
(Buxbaumia viridis). Det er begrenset potensial for mer sjeldne og kravfulle arter.
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Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturskog uten nyere inngrep, men tydelig påvirket av gamle dagers
plukkhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger i
nærområdet til Spålen-Katnosa NR og nyopprettede Langvassbrenna NR. Disse reservatene sammen med
nærliggende gammelskoger utgjør et nasjonalt viktig landskap for arter knyttet til gammel, fuktig granskog,
inkl. kravfulle arter. Lokaliteten er del av et litt større gammelskogskompleks mellom Store Sinnera og
Djupvatnet.
Verdivurdering: Lokaliteten har middels naturverdier knyttet til at det er godt produktiv og grovvokst
naturskog, men biologisk gamle trær er få og det er dårlig kontinuitet i læger. Hittil er påvist 3 NT-rødlistearter
(ihht. RL2015) (noen flere finnes sikkert, men potensialet for sjeldne og kravfulle arter er begrenset). Det er en
landskapsøkologisk styrke at området ligger nært Spålen-Katnosa NR og Langvassbrenna NR, og i et
landskap/kjerneregion med svært høye naturskogskvaliteter, men lokaliteten er ikke blant de mest verdifulle i
landskapet. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. For å redusere kanteffekter
(vindfelling, uttørking) må det opprettholdes brede buffersoner på alle kanter. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det sammenhengende gammelskogsområdet Djupvatnet – østover mot Store Sinnera bør ivaretas mest mulig
intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 52. Lok. 21 Djupvatnet S liskog: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 53(v). Lok. 21 Djupvatnet S liskog: gammel granskog øst i lia. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 54(h). Lok. 21 Djupvatnet S liskog: gammel granskog i lia. Foto: Tom H. Hofton 2015.

4.6.2 Samlet vurdering
Kollen mellom Store Sinnera og Djupvatnet, lia på sørsiden av Djupvatnet og terrenget på nordøstsiden av
Djupvatnet danner til sammen et litt større område med (stort sett) sammenhengende gammelskog. Det er i all
hovedsak granskog, men ellers er de tre delområdene ganske ulike.
Kollen mellom Store Sinnera og Djupvatnet er sterkt kupert. Østsiden av kollen har meget gammel, lite påvirket
gran-naturskog med svært mye læger, og som stedvis nærmer seg urskogstilstand. Dette partiet danner en av
de mest verdifulle kjerneområdene/nøkkelbiotopene i hele Nordmarka, med tilnærmet ”full pakke” av
vedsoppfungaen i lappkjuke-elementet, inkl. storporeflammekjuke (Pycnoporellus alboluteus). To andre
kjerneområder på kollen er ikke like gammel skog, men det er (sterkt) humid gammelskog.
Lia sør for Djupvatnet er ei tung, kompakt granskogsli på god bonitet. Midtre og vestre del av lia har eldrehalvgammel svak naturskog i aldersfase samt partivis homogen sein optimalfase-skog. Østre del har derimot
gammel naturskog, der et lite sumpskogssøkk utmerker seg spesielt med både meget gamle trær og mye læger.
Partiet har en rik lavflora, med bl.a. trådragg (Ramalina thrausta).
Terrenget nord-nordøst for Djupvatnet er stort sett mer ordinær eldre-halvgammel granskog, i form av svak
naturskog i aldersfase med beskjeden tetthet av biologisk gamle trær og død ved.
Djupvatnet-området kan avgrenses som et sammenhengende gammelskogsområde, selv om arronderingen er
noe hakkete. Skissert er en avgrensning på 0,68 km2 (fig. 55). 5 kjerneområder er identifisert, hvorav to av
meget høy verdi, med et rikt artsmangfold med flere meget sjeldne og kravfulle arter. Området danner ei
økologisk bru mellom de nærliggende Spålen-Katnosa NR i sørøst og Langvassbrenna NR i nord, og har derfor
en (meget) viktig landskapsøkologisk funksjon som del av det tette områdekomplekset rundt Spålen-Katnosa
NR (som er en nasjonal kjerneregion for ”lappkjuke-granskog”). Djupvatnet-området vurderes derfor som
samlet nasjonalt verdifullt (***).
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Figur 55. Djupvatnet: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.

Figur 56. Djupvatnet: dalsenkningen til Djupvatnet sett mot vest. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.7 9 Øyangen Ø: Tørkerudtjernet – Ugla (BU Ringerike)
4.7.1 Naturtypelokaliteter
22 Ugla SV
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
22
106/32, 130/5
32V xxxxx xxxxxx
22,8 daa.
12.9.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
550-590 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.9.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Mye av
lokaliteten dekkes av MiS-figur (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst i lia på åsryggen sørvest for Ugla, og består av et parti
slak, øst-nordøstvendt granskog. Partiet omfatter det mest skjegglavrike partiet, avgrenset mot tettere og
yngre optimalfaseskog i nedkant og på åstoppen bak, mot myr i nord, mens det sørover er diffus overgang mot
noe yngre skog (men mye skjegglav og tilnærmet sammenhengende med annen lokalitet). Berggrunn: syenitt
fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Dette er svært humid ”tåkegranskog”, hovedsakelig blåbærfuktskog.
Skogen er svak naturskog; sjiktet struktur, mest med middelaldrende trær, iblandet en og annen halvgammel
grøvre gran innimellom. Det er svært lite dødved.
Artsmangfold: Skogen er behengt med svært mye skjegglav, særlig strylav (Usnea spp.), men også gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa). Huldrestry (Usnea longissima) ble påvist på tre trær. Artsmangfoldet knyttet til
biologisk gamle trær og død ved er fattig/ikke-eksisterende.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart påvirket av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
ikke i et større sammenhengende naturskogsområde, men det er relativt kort avstand til Spålen-Katnosa NR.
Verdivurdering: Relativt liten restlokalitet med svært humid granskog og store mengder skjegglav, inkludert en
liten forekomst av huldrestry. Kvaliteter knyttet til gamle trær og død ved er tilnærmet fraværende. Hittil påvist
2 rødlistearter (1 EN, 1 NT) (RL2015). Skogstruktur og artsmangfold generelt tilsier helst C-verdi, men forekomst
av huldrestry (EN ihht. RL2015) trekker opp, men forekomsten er meget sparsom, og lokaliteten vurderes som
viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes brede buffersoner omkring for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Hele
gammelskogsområdet på åsen V-SV for Ugla bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst
bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i
kjerneområdene).

Kilder
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
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Flyfoto

Figur 57. Lok. 22 Ugla SV: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 58. Lok. 22 Ugla SV: huldrestry (Usnea longissima). Foto: Tom H. Hofton 2015.
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23 Ugla S
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
23
106/32, 132/9
32V xxxxx xxxxxx
28,5 daa.
12.9.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
535-595 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 12.9.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Det er ikke MiSfigurer i området (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i lia sør for Ugla, mellom ”Ugleungen” og toppen av åsrygg 606,
og består av granskog i NNV-hellinga av åsryggen samt den bratte østvendte lia ned til Ugleungen. Partiet er
avgrenset mot tettere og yngre skog på alle kanter, men mot nord er det diffus overgang og tilnærmet
sammenhengende med huldrestry-lokalitet lenger nord. Berggrunn: syenitt fra permtida (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Skogen er utpreget humid ”tåkegranskog”, hovedsakelig blåbærskog og
blåbærfuktskog. Øvre del (nordhellinga av 606) er hovedsakelig svak naturskog; sjiktet og delvis litt halvåpen
struktur, dominert av halvgamle trær (biologisk gamle trær mangler), og sparsomme mengder dødved.
Brattskrenten vest for Ugleungen er grøvre, ”opprevet” naturskog med mye gadd og konsentrasjon av læger.
Artsmangfold: Skogen har mye skjegglav, særlig er det mye gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og strylav
(Usnea spp.), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana) finnes også. Artsmangfoldet knyttet til biologisk gamle trær
og død ved er fattig (påvist granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) og gammelgranskål (Pseudographis
pinicola)), men brattpartiet med mye dødved opp fra Ugleungen er ikke artsleitet, her kan det være mer å
finne.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men øvre del klart påvirket av gamle
dagers gjennomhogster, brattlia er eldre naturskog.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Lokaliteten beskrevet her ligger
ikke i et større sammenhengende naturskogsområde, men det er relativt kort avstand til Spålen-Katnosa NR.
Verdivurdering: Øvre del typisk ”tåkegranskog” med store mengder skjegglav (og potensial for huldrestry) men
uten gamle trær og lite død ved, nedre/bratte del grøvre skog med mye gadd og læger. Hittil påvist 2 NT-arter
(ihht. RL2015). Samlet vurderes lokaliteten som viktig (verdi B) (øvre del isolert sett helst C-verdi men med
potensial for huldrestry, brattlia klar B-verdi).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes brede buffersoner omkring for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Hele
gammelskogsområdet på åsen V-SV for Ugla bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst
bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i
kjerneområdene).

Kilder
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
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Flyfoto

Figur 59. Lok. 23 Ugla S: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 60. Lok. 23 Ugla S: tjernet ”Ugleungen” og gammel granskog i lia bak. Foto: Tom H. Hofton 2015.

4.7.2 Samlet vurdering
Området er typisk for Markas kantområder.
Fattig, humid granskog dominerer. Mye er blåbærskog, blåbærfuktskog er vanlig i humide hellinger, brattere
hellinger har en del småbregneskog og noe storbregneskog, nede i bekkedalene finnes små sumpskogspartier.
Furu finnes bare fragmentarisk på de skrinneste ryggene.
Tørkerudtjern
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Dette utgjør et litt større, stort sett sammenhengende parti gammelskog. Det er hovedsakelig svak naturskog
(betydelig påvirket av gamle dagers gjennomhogster), dominert av halvgamle trær av moderate dimensjoner,
og bare spredt dødved i tidlige-midlere nedbrytningsstadier. Mer produktive bekkedaler og brattskråninger har
grovere skog. Dalsøkk Damstua NV skiller seg svakt positivt ut, bl.a. med innslag av relativt gammel småvokst
gran i sumpskog/myrkant, og parti nederst i dalen mot Øyangen felt med mye gadd og skjegglav (men kvalitet
ikke tilstrekkelig til å utfigurere som naturtypelokalitet). Det er fire mindre MiS-figurer i området (mellom
Tørkerudtjernet og litt nord for Damstua), men ingen Naturbase-lokaliteter.
Dette området vurderes samlet som lokalt verneverdig (*) (1,57 km2) (fig. 61).

Figur 61. Tørkerudtjern: kart over områdeavgrensningen.

Figur 62(v). Tørkerudtjern: gammelskog vest for Mosjøen. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 63(h). Tørkerudtjern: gammelskog vest for Mosjøen. Foto: Tom H. Hofton 2015.

Åsryggen Ugla V – Merraputten
Her er det høyere andel granskog på bedre boniteter (småbregne- og storbregnegranskog). Partiet er imidlertid
mer påvirket; mye av de produktive liene mangler naturskog og dekkes av eldre-middelaldrende ordinærskog i
optimalfase, dessuten ei større hogstflate VNV for Ugla, samt flere traktorveier. Oppe på åsryggen står det en
del naturskog med stedvis svært mye skjegglav (to avgrensete lokaliteter), men biologisk gamle trær er
få/fraværende, og det er lite dødved.
Delområdet anses samlet som ikke verneverdig (verdi 0) etter skogvernmetodikken, men to mindre
naturtypelokaliteter er avgrenset som B-lokaliteter (fig. 64).
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Figur 64. Ugla V – Merraputten: kart med lokalitetsavgrensninger.
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4.8 10 Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen (BU Ringerike)
4.8.1 Naturtypelokaliteter
24 Femputtane SV
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
24
105/1, 136/1
32V xxxxx xxxxxx
22,4 daa.
11.9.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

C
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
575-612 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 11.9.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg
skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokaliteten er
(delvis) avgrenset som MiS-figur (”liggende død ved” 2,03 daa) (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et lite vestgående sidesøkk til Femputtdalen/Ringkollbekken,
og består av granskogen på skyggesida og bunnen av et lite dalsøkk, strekker seg øst til sti/skiløypetrase, ellers
avgrenset mot mer triviell halvgammel granskog på alle kanter. Berggrunn: grense mellom syenittporfyr og
basalt (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), i tillegg inngår småfragmenter (for små til å utfigureres) av gammel
sumpskog (gammel gran- og bjørkesumpskog) og rikere sump- og kildeskog (boreal kildeskog). Lokaliteten har
humid granskog i form av småbregneskog, litt storbregneskog, i bunnen noe sumpskog og fragmenter av fattig
kildegranskog. Sørsiden er bratt nordvendt helling med noen bergvegger. Enkelte rogn og bjørk inngår her.
Skogen er ”svak naturskog” med halvgamle og relativt grove trær og spredt dødved i tidlige-midlere
nedbrytningsstadier. Biologisk tydelig gamle trær og læger i seine nedbrytningsstadier mangler.
Artsmangfold: I sump- og kildepartiene finnes bl.a. myrhatt, bekkeblom, hestehov, setermjølke, det er mye
torvmoser, i kildepartier noe kildemoser (Philonotis spp.). Naturskogsartsmangfoldet er fattig, men det er
relativt mye skjegglav, med en del gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og litt sprikeskjegg (Bryoria
nadvornikiana). Lokaliteten har potensial for bl.a. huldrestry. Vedsoppmangfoldet er trivielt.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart påvirket av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen er et større område med
sammenhengende gammelskog (flere km 2), og det er få områder av slik størrelse i Nordmarka. Som det meste
av gammelskogene i Nordmarkas ytterkanter er skogen imidlertid betydelig påvirket av gamle dagers
gjennomhogster, det aller meste er ”svak naturskog”. Femputtane SV er ett av få
kjerneområder/naturtypelokaliteter innenfor dette området, men lokaliteten har relativt små naturverdier
sammenliknet med mange andre lokaliteter i Nordmarka-Krokskogen.
Verdivurdering: Stabilt humid, halvgammel gran-naturskog, men mangler kvaliteter knyttet til gammel
naturskog (biologisk gamle trær, kontinuitet i død ved). Artsmangfoldet er ganske fattig, men det er mye
skjegglav (passende habitat for huldrestry). Lokaliteten ligger innenfor et større sammenhengende
gammelskogsområde (positiv landskapsøkologisk kontekst). Verdien settes til lokalt viktig (verdi C).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes buffersoner omkring for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Hele
gammelskogsområdet Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
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inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen
inngrep i kjerneområdene).

Kilder
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 65. Lok. 24 Femputtane SV: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 66. Lok. 24 Femputtane SV: frodig granskog i dalsøkk. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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25 Rughaugen V
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
25
102/6
32V xxxxx xxxxxx
25,1 daa.
17.11.2012, 11.9.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
635-670 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 17.11.2012 og 11.9.2015 ifbm. naturtype- og
artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus. Lokaliteten dekkes ikke av MiS-figurer (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Rughaugen-toppen, og består av et lite sørvendt
søkk og liside mellom myr i bunnen og skrinnere skog høyere oppe på ryggen bak, avgrenset i vest mot
blåmerket sti og noe yngre skog, og i øst mot yngre skog. Berggrunn: syenittporfyr (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Det er relativt godt produktiv blåbær-småbregne-granskog. Skogen er i
naturskogstilstand, sjiktet, med temmelig mye læger i ulike nedbrytningsstadier (men sterkt nedbrutte,
pillråtne læger mangler). Biologisk gamle trær er få.
Artsmangfold: Ikke spesielt rikt, og krevende arter mangler. Et lite knippe relativt vanlige naturskogsarter av
vedsopp og lav er påvist: duftskinn (Cystostereum murrayi), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), svartsonekjuke
(Phellinus nigrolimitatus), gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart påvirket av gamle dagers
gjennomhogster. En blåmerket sti tangerer lokaliteten i vest.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen er et større område med
sammenhengende gammelskog (flere km2), og det er få områder av slik størrelse i Nordmarka. Som det meste
av gammelskogene i Nordmarkas ytterkanter er skogen imidlertid betydelig påvirket av gamle dagers
gjennomhogster, det aller meste er ”svak naturskog”. Ringkollen SV er ett av få
kjerneområder/naturtypelokaliteter innenfor dette området, men lokaliteten har bare moderate naturverdier
sammenliknet med mange andre lokaliteter i Nordmarka-Krokskogen.
Verdivurdering: Halvgammel gran-naturskog med relativt mye død ved, men mangler spesielle/høyere
kvaliteter (få biologisk gamle trær, begrenset kontinuitet i død ved). Lokaliteten ligger innenfor et større
sammenhengende gammelskogsområde (positiv landskapsøkologisk kontekst). Lokaliteten vurderes som viktig
(verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Det bør opprettholdes buffersoner omkring for å unngå kanteffekter (uttørking, vindfelling). Hele
gammelskogsområdet Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen
inngrep i kjerneområdene).

Kilder
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 67. Lok. 25 Rughaugen V: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 68. Lok. 25 Rughaugen V: Rughaugen sett fra sør. Foto: Tom H. Hofton 2015.

4.8.2 Samlet vurdering
Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen er typisk for kantene av Nordmarka.
Fattig granskog dominerer. Det er mye blåbærskog, blåbærfuktskog inntar humide hellinger, småbregnesekog
og sparsomt storbregneskog finnes i noen bekkedaler, mindre sumpskogsfelt er vanlig i forsenkninger,
fragmenter av grankildeskog er sett ett sted (kjerneområdet Femputtane SV). Vestvendte hellinger øst for
Femputtane, dvs. Femputtås-Merråsen, skiller seg ut med å ha litt rikere skog, her er det større partier frodig
småbregneskog og litt storbregneskog.
Som typisk for de bygdenære ytterkantene av Nordmarka er skogen hardt gjennomhogd i gamle dager.
Mesteparten er fleraldret svak naturskog med halvgamle trær, som i produktive partier oppnår relativt grove
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dimensjoner. Biologisk gamle trær er svært få, og det er jevnt over beskjedne mengder dødved, men spredte
gadd og læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier finnes, enkelte steder i små konsentrasjoner. Det er
ikke/dårlig kontinuitet i død ved (med et lite unntak for Rughaugen SV). Vest for det store Svarttjernet er det
imidlertid observert enkelte meget gamle grantrær. Stedvis brytes naturskogen av eldre og middelaldrende
kulturskog i form av ensaldret optimalfase (hovedsakelig på den mest produktive marka). Granskogen er mange
steder humid, ofte med mye skjegglav (både gubbeskjegg og strylav Usnea spp.). Øverst i nordhellinga av
Svarthaugen, i sjiktet blåbærfuktskog, ble huldrestry sparsomt påvist på ei gran (bærer preg av å være en
marginal restforekomst).
Furu står på opplendte åsrygger og koller, mest i form av lyng-barblandingsskog, på skrinneste stedene med
stedvis sva og berg i skogen (mest areal i sørhellinga av Ringkollen) er det dels glissen, tilnærmet ren lav-svafuruskog. Furumyrskog inntar myrkantene flere steder. Myrene er utelukkende fattigmyrer (ikke sett grøfter).
Furuskogen er også halvgammel, med trær opptil 200-250 år (fin ”tiurskog”, en del beitetrær). Det er svært lite
død ved av furu.
Området er lite preget av nyere inngrep: noen få hytter, mange stier, flere skiløyper.
Samlet naturverdi er knyttet først og fremst til at dette er et større sammenhengende og relativt velavgrenset
gammelskogsområde som er lite påvirket av nyere inngrep, men området mangler spesielle kvaliteter (gammel
naturskog mangler, rike skogsamfunn mangler i stor grad, og artsmangfoldet er fattig med bare et mindre
antall av de vanligste naturskogsartene i lav tetthet). Det er ingen Naturbase-lokaliteter i området,
Ringkollen – Rughaugen – Svarthaugen (skissert 5,53 km2) (fig. 69) vurderes samlet som lokalt verneverdig (*).
Status pr. mars 2016
Vinteren 2015-2016 ble store deler av den godt produktive granskogen i hellingene under Femputtås-Merråsen
omtrent midt inne i området flatehogd. Med disse inngrepene er området ”punktert”, det har mistet
karakteren av å være et større sammenhengende gammelskogsområde, og naturverdiene samlet er vesentlig
redusert. Restområdet vurderes imidlertid fortsatt å holde *-verdi.

Figur 69. Ringkollen-Rughaugen-Svarthaugen: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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Figur 70. Ringkollen-Rughaugen-Svarthaugen: utsikt sørover fra rett sør for Ringkollen-toppen. Foto: Tom H. Hofton 2015.

Figur 71. Ringkollen-Rughaugen-Svarthaugen: utsikt nordover fra Svarthaugen, Rughaugen bak. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.9 11 Gyrihaugen (BU Ringerike)
4.9.1 Naturtypelokaliteter
Naturtypelokaliteter i dette området beskrivelser i annet prosjekt (kvalitetssikring av 11 større skogNaturbaselokaliteter) på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.

4.9.2 Samlet vurdering
Gyrihaugen-området (tilsvarende gammel Naturbase-lokalitet BN00007331, 2312 daa) ble undersøkt
11.11.2014 under prosjektet kvalitetssikring av 11 større skog-Naturbaselokaliteter på oppdrag for
Fylkesmannen i Buskerud. Lokaliteten ble erstattet av én liten naturtypelokalitet SV for Gyrihaugtjerna (58 daa,
C-verdi). Den rapporteres under det prosjektet. Her gis en kortfattet, samlet vurdering av Gyrihaugen-området
ihht. NOA-prosjektet 2015:
Gyrihaugen er et større gammelskogsområde, som sammen med Migartjernet i vest har et areal på ca. 2 km 2
(skissert, fig. 72). Dette området grenser til Mørkgånga naturreservat i de stupbratte skrentene i vest.
Gyrihaugen er ganske atypisk for Nordmarka som følge av lite løsmasser og generelt skrinne forhold, og
Svalastog & Korsmo (1995) beskriver dette som det fattigste skogområdet i Nordmarka. Området domineres av
fattig og til dels skrinn barskog. Granskog i form av blåbærskog er vanligst. Ryggene har mye furu, stedvis
dominerer furu i barblandingsskogen. Rundt Gyrihaug-toppryggen er det skrinn knausskog med mye berg i
dagen. Små- og storbregnegranskog kommer inn i produktive hellinger, mest rundt nordsiden av Gyrihaugen.
Mindre fattigsumpskogspartier finnes spredt.
Hele Gyrihaugen-platået, sør til liene ut mot Gyrihaugflaka (hvor det er en del ungskog og et par eldre
hogstflater), framstår som et sammenhengende og ubrutt gammelskogsområde som foruten noen få hytter
ved Gyrihaugtjerna og noen stier framstår som lite berørt av nyere inngrep. Som typisk for de bygdenære
ytterkantene av Nordmarka er skogen imidlertid hardt gjennomhogd i gamle dager. Mesteparten er fleraldret
svak naturskog i aldersfase og sein optimalfase, dominert av halvgamle trær av midlere dimensjoner. Biologisk
gamle trær er svært få, og det er bare beskjedne mengder dødved (spredte gadd og læger i tidlige til midlere
nedbrytningsstadier). En del vidkronet furu står spredt (beitetrær for storfugl). Eneste avgrensete
kjerneområde er stabilt humid granskog i sprekkedaler sørvest for Gyrihaugtjerna. Liknende skog står også i
bekkedalen ut fra Gyrihaugtjerna, men skogtilstanden her er noe svakere, og det er derfor under tvil ikke
avgrenset som naturtypelokalitet. Flere MiS-figurer finnes langs ryggen sørvest for Gyrihaugtjerna.
Artsmangfoldet er fattig, med bare et meget beskjedent innslag av naturskogsarter. Det er imidlertid mye
skjegglav i humid granskog mange steder, særlig mye rett på nord-nordøstsiden av Gyrihaugen-toppen (i
hovedsak Usnea spp., svært sparsomt gubbeskjegg). Dette er interessant i lys av at eldre rapporter (Siste Sjanse
1992, Svalastog & Korsmo 1995) rapporterer om lite skjegglav i området. Kanskje er dette en reell og betydelig
forbedring som skyldes vesentlig bedret luftkvalitet siden 1980-tallet.
For øvrig er det gamle, unøyaktig stedfestede funn fra Gyrihaugen-området av bl.a. lungenever (Lobaria
pulmonaria) (1905), huldrestry (Usnea longissima) (1932 ”gyrihaugen, på nordsiden”, 1933 ”gyrihaugens
sydvestskråning” og 1969 ”gyrihaugen”), samt nyere funn av kort trollskjegg (Bryoria bicolor) (1969
”gyrihaugen” og 1995 ”ne of gyrihaugtjern”).
Samlet naturverdi er knyttet først og fremst til at dette er et større sammenhengende og relativt velavgrenset
gammelskogsområde som er lite påvirket av nyere inngrep, som sammen med Migartjernet-området og
Mørkgånga-skrentene (naturreservat) danner et relativt stort gammelskogsområde. I motsetning til
Mørkgånga-skrentene (som har meget store naturverdier) mangler imidleritd Gyrihaugen spesielle kvaliteter
(gammel naturskog mangler, rike skogsamfunn mangler, artsmangfoldet er fattig med bare et meget
beskjedent innslag av naturskogsarter, og kjerneområde-arealet er meget lite (kun én naturtypelokalitet av Cverdi)).
Gyrihaugen vurderes samlet som lokalt verneverdig (*).
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Figur 72. Gyrihaugen: kart med områdeavgrensning.
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4.10 12 Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda (BU Hole)
4.10.1 Naturtypelokaliteter
Naturtypelokaliteter i dette området beskrivelser i annet prosjekt (kvalitetssikring av 11 større skogNaturbaselokaliteter) på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.

4.10.2 Samlet vurdering
Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda-området (tilsvarende gammel Naturbase-lokalitet BN00009252, 2067 daa) ble
undersøkt 19.7.2014 under prosjektet kvalitetssikring av 11 større skog-Naturbaselokaliteter på oppdrag for Fylkesmannen i
Buskerud. Lokaliteten ble erstattet av én liten naturtypelokalitet NØ for toppen av Øskjevallsbrenna (12,2 daa, C-verdi). Den
rapporteres under det prosjektet. Her gis en kortfattet, samlet vurdering av Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda ihht. NOAprosjektet 2015:
Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda er et litt større gammelskogsområde på grovt skissert 1,31 km2 (fig. 73). Det er et slakt
åskalott-område med lave åsrygger og åpne senkninger med småmyrer og tre myrtjern.
Området er helt dominert av fattig granskog i form av vanlig blåbærskog, med hyppige innslag av fattig sumpskog i grunne
forsenkninger og myrkanter. Furu inngår i noen av myrkantene (furumyrskog) og ellers helt sparsomt som spredte
enkelttrær på tørre rygger der blåbærskogen noen steder erstattes av lyngskog (men med blåbær som dominant i
feltsjiktet). Bjørk inngår sparsomt (mest i myrkanter), mens andre treslag er nær helt fraværende. Lavere nede kommer det
inn frodig høgstaudeskog i søkkene (hovedsakelig lavere nede i liene enn avgrensningen av den gamle
naturtypelokaliteten).
Skogen er i hovedsak ”vanlig” eldre til halvgammel skog i alders- og sein optimalfase (svak naturskog). Den er preget av
omfattende, harde gjennomhogster i gamle dager, og mangler nesten helt biologisk gamle trær, og det er gjennomgående
svært lite dødved i storparten av området. Noen små partier enkelte steder har noe eldre skog, med enkelte 170-200 år
gamle trær og noe læger i tidlige til midlere nedbrytningsstadier. Det beste av slike partier er ved toppen av
Øskjevallsbrenna (eneste parti i undersøkelsesområdet som ble avgrenset som kjerneområde/naturtypelokalitet). Det er
flere MiS-figurer spredt i området. Artsmangfoldet er fattig, med bare et meget beskjedent innslag av naturskogsarter. Det
foreligger et funn av huldrestry (Usnea longissima) fra ”Torgetjern”, gjort av H. Rui 1965, dette er ettersøkt på nytt av
Erlend Rolstad/Rein Midteng i 2014, men ikke gjenfunnet.
I hovedsak framstår Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda som et litt større sammenhengende gammelskogsområde, men det
er også stedvis gjort noen flatehogster – den største nordøst for tjernet Attogfram, dessuten en del mindre flatehogster opp
fra kantene, bl.a. opp til nesten toppen av Øskjevallsbrenna på SV-siden. På nordøstsiden av Øskjevallsbrenna er det store
hogstflater (utenfor skissert avgrensning).
Samlet naturverdi er knyttet først og fremst til at dette er et større sammenhengende og relativt velavgrenset
gammelskogsområde som er relativt lite påvirket av nyere inngrep. Området mangler imidlertid helt mer spesielle kvaliteter
(gammel naturskog mangler, rike skogsamfunn mangler, artsmangfoldet er fattig, kjerneområde-arealet er meget lite (kun
én naturtypelokalitet av C-verdi)). I tillegg er det noen hogstflater.
Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda vurderes som lokalt verneverdig (*).

Figur 73. Øskjevallsbrenna-Torgesæterhøgda: kart med områdeavgrensning.
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4.11 13 Elgsbrenna (BU Hole, Ringerike)
4.11.1 Naturtypelokaliteter
26 Fjellsætra SØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Hole
26
215/1, 215/11, 215/13, 215/21, 217/13, 217/39
32V xxxxx xxxxxx
20,3 daa.
27.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
377-410 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 27.10.2015. ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Det er
ikke MiS-figurer eller Naturbase-lokaliteter som dekker området (Naturbase 2016, NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den trange sørvendte bekkedalen til Vesle-Lomma sørøst for
Fjellsætra, og består av skogen langs bekken i bunnen og tilhørende bratt østvendt skrent med bergvegger opp
til fattig furu-barblandingsskog på ryggen i vest. Berggrunn: rombeporfyr (Krokskoggruppen) fra permtida (NGU
2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), men ligger også nær opptil bekkekløft. Det er her grandominert skog med
enkelte furu og bjørk, blåbær- og lyngtype oppe i sida, fuktigere blåbær-småbregneskog nedi bekkedalen.
Skogen er aldersfase-naturskog med en del relativt gamle trær, og innslag av temmelig grove bjørk. Det er en
del tørrgadd av gran og en del granlæger (men ikke sterkt nedbrutte læger). Furu-barblandingsskogen innpå
kanten er også relativt gammel.
Artsmangfold: Lite undersøkt. Det er ganske mye gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og litt sprikeskjegg
(Bryoria nadvornikiana) på trærne. Sannsynligvis finnes en del flere naturskogsarter av vedsopp og lav, men
potensialet for sjeldne og kravfulle arter vurderes som begrenset.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart påvirket av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Elgsbrenna er en åsrygg med et større, sammenhengende
gammelskogsareal med klare naturskogskvaliteter, som skiller seg ut fra mye av skogen ellers i Marka ved å ha
en del innslag av gammel osp (gammel suksesjon etter skogbrann). Flere kjerneområder er påvist innenfor
området, Fjellsætra SØ er ett av disse.
Verdivurdering: Trang bekkedal/kløft med gammel, humid granskog og ”middels” naturskogstilstand, med
tilhørende potensial for naturskogsarter (hittil påvist 2 NT-rødlistearter) (ihht. RL2015), men uten spesielt høye
kvaliteter. Lokaliteten ligger innenfor et større sammenhengende gammelskogsområde (positiv
landskapsøkologisk kontekst). Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel
innenfor lokaliteten, men på hele åsen Elgsbrenna bør naturlig branndynamikk tillates og skjøtselsbrann for å
begunstige ospeforyngelse bør vurderes. Hele gammelskogsområdet Elgsbrenna bør ivaretas mest mulig intakt
(unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
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NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 74. Lok. 26 Fjellsætra SØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 75. Lok. 26 Fjellsætra SØ: fra toppen av dalsøkket, vestsiden. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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27 Elgsbrenna V
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Hole
27
215/1, 215/11, 215/13, 215/21, 217/39
32V xxxxx xxxxxx
79,6 daa.
27.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
393-439 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 27.10.2015. ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
Lokaliteten dekkes delvis av MiS-figur (NIBIO 2016), og ligger delvis innenfor en stor naturtypelokalitet
BN00009243 (Naturbase 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger et stykke nede i vesthellinga av Elgsbrenna, og består av et
sørgående søkk og tilhørende vestvendte hellinger øst-sørøstover fra søkket, avgrenset mot ungskog og
hogstfalate i sør, lita hogstflate i nordøst, og mot mer ordinær gammelskog med svakere utviklet
naturskogstilstand på sidene. Berggrunn: rombeporfyr (Krokskoggruppen) fra permtida (NGU 2016).
Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), men har også iblandet elementer av gammel boreal lauvskog (ospeskog).
Granskog dekker området, i form av blåbærskog og fattigsumpskog, i den tørrere vestvendte lisida er det tørr
blåbærskog og så vidt svak lågurtskog. Her står i tillegg til gran en god del gammel osp, dels som enkelttrær og
dels i smågrupper/holt. Skogen er relativt gammel naturskog i aldersfase og begynnende oppløsningsfase.
Trærne er av moderate dimensjoner, det er en hel del gadd, og mye granlæger i tidlige og midlere
nedbrytningsstadier. Det finnes også enkelte ospelæger.
Artsmangfold: Et knippe av mer vanlige naturskogsarter opptrer i til dels gode populasjoner, men
artsmangfoldet virker ikke spesielt rikt, og mer kravfulle og sjeldne arter er ikke påvist (og potensialet for slike
er begrenset). Påvist er granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus),
rynkeskinn (Phlebia centrifuga), gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) (ganske mye), sprikeskjegg (Bryoria
nadvornikiana), lungenever (Lobaria pulmonaria) (tørkeskadd på osp i hogstflatekant), stiftfiltlav (Parmeliella
triptophylla).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men påvirket av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Elgsbrenna er en åsrygg med et større, sammenhengende
gammelskogsareal med klare naturskogskvaliteter, som skiller seg ut fra mye av skogen ellers i Marka ved å ha
en del innslag av gammel osp (gammel suksesjon etter skogbrann). Flere kjerneområder er påvist innenfor
området, Elgsbrenna V er et av de mest verdifulle.
Verdivurdering: Lokaliteten har klare naturskogskvaliteter knyttet til velutviklet, relativt gammel grannaturskog og langt framskredet naturskogssuksjon (trolig etter brann) med en del gammel osp. Artsmangfoldet
er ikke spesielt rikt, men flere naturskogsarter finnes (hittil påvist 4 NT-rødlistearter) (ihht. RL2015). Lokaliteten
ligger innenfor et større sammenhengende gammelskogsområde (positiv landskapsøkologisk kontekst).
Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel innenfor lokaliteten, men på hele åsen Elgsbrenna bør naturlig branndynamikk tillates og
skjøtselsbrann for å begunstige ospeforyngelse bør vurderes. Hele gammelskogsområdet Elgsbrenna bør
ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun
som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).
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Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 76. Lok. 27 Elgsbrenna V: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 77. Lok. 27 Elgsbrenna V: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 78. Lok. 27 Elgsbrenna V: gammel granskog med gamle ospetrær. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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28 Elgsbrenna SV
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Hole
28
215/17
32V xxxxx xxxxxx
6,5 daa.
27.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

C
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
408-423 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 27.10.2015. ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
Lokaliteten dekkes ikke av MiS-figur (NIBIO 2016), men ligger innenfor en stor naturtypelokalitet BN00009243
(Naturbase 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger et stykke nede i sørvesthellinga av Elgsbrenna, og består av et
lite, men markert sørgående søkk, avgrenset i stor grad mot hogstflater og ungskog. Berggrunn: rombeporfyr
(Krokskoggruppen) fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Søkket dekkes av humid granskog, i form av blåbærskog og blåbærfuktskog.
Det er sjiktet naturskog i aldersfase, med halvgamle og halvgrove trær, og relativt mye læger i tidlige og
midlere nedbrytningsstadier.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke rikt, men her er potensial for enkelte naturskogsarter. Hittil påvist kun
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men påvirket av gamle dagers
gjennomhogster, og noe preget av kanteffekter fra hogstflater.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Elgsbrenna er en åsrygg med et større, sammenhengende
gammelskogsareal med klare naturskogskvaliteter, som skiller seg ut fra mye av skogen ellers i Marka ved å ha
en del innslag av gammel osp (gammel suksesjon etter skogbrann). Flere kjerneområder er påvist innenfor
området, Elgsbrenna SV er et av disse.
Verdivurdering: Liten restlokalitet med moderate naturskogskvaliteter knyttet til halvgammel, humid grannaturskog. Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, men potensial for enkelte naturskogsarter (hittil påvist 1 NTrødlisteart) (ihht. RL2015). Lokaliteten ligger i tilknytning til et større sammenhengende gammelskogsområde
(positiv landskapsøkologisk kontekst). Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (verdi C).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel, men det bør opprettes buffersoner rundt for å unngå uheldige kanteffekter. Hele
gammelskogsområdet Elgsbrenna bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun
utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

BioFokus-rapport 2016-5
- 84 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

Flyfoto

Figur 79. Lok. 28 Elgsbrenna SV: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 80. Lok. 28 Elgsbrenna SV: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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29 Elgsbrenna S
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Hole, Ringerike
29
Hole: 202/6, 202/9, 212/2, 215/17, 217/13, Ring.: 3/25

32V xxxxx xxxxxx
96,7 daa.
27.10.2015.
Tom H. Hofton

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
405-452 moh.
MB-O1
BN00009243
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 27.10.2015. ifbm. naturtype- og artskartlegging av et
utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Tidligere
undersøkt av bl.a. Siste Sjanse 14.6.1997 (Artskart 2016). Lokaliteten dekkes delvis av MiS-figur (sørvestre del)
(NIBIO 2016), og ligger innenfor en gammel, stor, unøyaktig naturtypelokalitet BN00009243 (Naturbase 2016),
som erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør på åsryggen Elgsbrenna, og består av øst-, sør- og
sørvestvendte hellinger og et par relativt markerte små sprekkedaler. Avgrensningen er delvis diffus og
vanskelig å trekke: lokaliteten er avgrenset omkring den mest osperike skogen på Elgsbrenna, og er avgrenset
mot noe yngre skog i sør, mot hogstflater i sørvest og vest, og ellers mer ordinær gammelskog fattigere på
nøkkelelementer omkring. Overgangen særlig mot nord er diffus, og det er spredt gammel osp hele veien
nordover til toppen av Elgsbrenna. Berggrunn: hovedsakelig rombeporfyr, vestre del (dalsøkk) har basalt
(Krokskoggruppen, permtida) (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), men har også iblandet viktige elementer av gammel boreal lauvskog
(ospeskog) som en viktig del av naturverdiene. Skogstrukturen vitner om at dette er gammel suksesjon etter
skogbrann. Skogen er grandominert med innslag av en del osp; blåbærskog, mindre felt småbregneskog og svak
lågurtskog, markert sprekkedal i sørvest har også høgstaudeskog. Granskogen er i hovedsak relativt tett, eldrehalvgammel optimalfaseskog, som særpreget av iblandet en hel del spredtstående gammel, grov osp og
enkelte gamle bjørk. Det er spredte granlæger i tidlige nedbrytningsstadier, og spredte dels grove ospelæger.
Gammel osp inngår i granskogen på hele Elgsbrenna, men dette partiet har den største tettheten (og er derfor
utfigurert som naturtypelokalitet), på resten av åsen står ospene mer spredt og i lav konsentrasjon.
Artsmangfold: Ospetrærne har svakt-moderat utviklete lungeneversamfunn, påvist er lungenever (Lobaria
pulmonaria), skrubbenever (L. scrobiculata), lodnevrenge (Nephroma resupinatum), stiftfiltlav (Parmeliella
triptophylla). Litt lenger nord på Elgsbrenna er i tillegg de regionalt relativt sjeldne stiftglye (Collema
subflaccidum) og kystvrenge (Nephroma laevigatum) funnet. Vedlevende arter er svakt utviklet, men på
ospelæger er funnet grønnsko (Buxbaumia viridis), og litt nord for lokaliteten stor ospeildkjuke (Phellinus
populicola). Artsmangfoldet knyttet til gran er relativt fattig, men sparsomt finnes bl.a. sprikeskjegg (Bryoria
nadvornikiana). helt inntil blåstien vest for Dåstjern (litt sørøst for lokaliteten) ble huldrestry (Usnea
longissima) funnet på to grantrær i 1997 (Artskart 2016).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men klart påvirket av gamle dagers
gjennomhogster.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Virkelig gammel granskog finnes
først og fremst i indre deler av Marka. Elgsbrenna er en åsrygg med et større, sammenhengende
gammelskogsareal med klare naturskogskvaliteter, som skiller seg ut fra mye av skogen ellers i Marka ved å ha
en del innslag av gammel osp (gammel suksesjon etter skogbrann). Flere kjerneområder er påvist innenfor
området, Elgsbrenna S har den største tettheten av osp i Elgsbrenna-området.
Verdivurdering: I Nordmarka-sammenheng har området betydelige kvaliteter i kraft av å ha en del gammel
osp, dette er sjeldent i Marka, og området har noe av den største tettheten av gammel osp i Nordmarka. Det er
imidlertid ikke snakk om spesielt høye kvaliteter, og artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, sammenliknet med
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velutviklete ospesuksesjoner i andre strøk av Østlandet. Granskogen i området har bare begrenset interesse
(halvgammel til middelaldrende). Hittil er påvist 2 NT-rødlistearter (ihht. RL2015). Lokaliteten ligger innnfor et
større sammenhengende gammelskogsområde (positiv landskapsøkologisk kontekst), med spesielle regionale
kvaliteter knyttet til spredt gammel osp, den største tettheten av gammel osp er innenfor denne avgrensete
lokaliteten. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (verdi C).
Forvaltning: Naturverdiene er i hovedsak knyttet til osp, og skjøtsel kan med fordel gjennomføres for å
begunstige ospetrærne og for å få opp ny ospeforyngelse. Primært anbefales skjøtselsbrann, men selektivt
uttak av grupper av grantrær vil også være positivt. Dette bør primært gjøres ved ringbarking (for å skape økte
naturverdier knyttet til gran i form av død ved). På hele åsen Elgsbrenna bør naturlig branndynamikk tillates og
skjøtselsbrann for å begunstige ospeforyngelse bør vurderes. Hele gammelskogsområdet Elgsbrenna bør
ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun
som lukket hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene annet enn spesifikk skjøtsel for å begunstige
naturverdier).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 81. Lok. 29 Elgsbrenna S: flyfoto med lokalitetsavgrensningen.
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Bilder

Figur 82. Lok. 29 Elgsbrenna S: sørenden av Elgsbrenna-åsen sett fra Dåstjernmyra. Foto: Tom H. Hofton 2015.

Figur 83. Lok. 29 Elgsbrenna S: eldre granskog med spredt gammel osp. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.11.2 Samlet vurdering
Elgsbrenna er et større sammenhengende gammelskogsområde på skissert 1,31 km2 (fig. 84). Det er en slak
åskalott med jevne lier mest mot sør-sørvest, på lavere nivåer mer oppbrutt av små, men dels markerte
sprekkedaler, og i vest en markert bekkedal (Vesle-Lomma).
Som vanlig i Nordmarka dominerer relativt humid, fattig granskog i form av blåbærskog, i sør med mindre
innslag av småbregne- og litt høgstaudeskog. Området er imidlertid atypisk for Marka på flere måter. I tillegg til
granskogen finnes en del mer eller mindre tørr lyng-barblandingsskog, særlig i vestre del, og en del av denne
har karakter av en ”innlands-kontinental type” som er lite utbredt i det generelt suboseaniske Nordmarka.
Elgsbrenna framstår som et ubrutt gammelskogsområde, men med store ungskogsarealer inn fra flere kanter.
Skogen er i hovedsak svak naturskog, dvs. sjiktet, halvgammel skog i aldersfase som er fattig på biologisk gamle
trær og død ved. Det er imidlertid også flere mindre partier med større mengder dødved, enkelte steder i
betydelige konsentrasjoner. Granlægrene er praktisk talt utelukkende i tidlige og midlere nedbrytningsstadier.
Karakteristisk for området, og (svært) avvikende ifht. nesten alle andre områder i Marka, er spredt innslag av
gammel osp langs mye av åsryggen. Stort sett står ospetrærne spredt, men enkelte steder (sør på åsryggen, og
et parti i vest) er konsentrasjonen noe høyere. Det finnes også noen få, dels grove, ospelæger spredt. Denne
skogstrukturen er trolig resultat av en skogbrann langt tilbake i tid.
Skogen er mer påvirket utover på sidene, det er en del traktorsleper og noen småhogster i kantene, og i sørøst
(utenfor Døstjern) er det temmelig ung skog.
Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, men i kjerneområdene finnes en del av de mer vanlige naturskogsartene av
lav og vedsopp tilknyttet gran, og ospetrærne har svakt til moderat utviklete lungeneversamfunn (inkl. enkelte
regionalt sjeldne arter). Spredte funn av gran-naturskogsarter er også gjort utenfor kjerneområdene.
Samlet naturverdi er knyttet dels til at Elgsbrenna er et større, sammenhengende og velavgrenset
gammelskogsområde som er lite påvirket av nyere inngrep, dels til at området har spesielle og i Markasammenheng avvikende og sjeldne skogtyper og naturkvaliteter (sein suksesjon etter skogbrann, en del
gammel osp, og regionalt uvanlige furu-barblandingsskogstyper). Her er også middels verdifulle kjerneområder
med gran-naturskog.
Elgsbrenna vurderes som regionalt verneverdig (**).

Figur 84. Elgsbrenna: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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4.12 14 Søttjernberget-Høgåsen (BU Ringerike)
4.12.1 Naturtypelokaliteter
30 Søttjerndalen
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
30
18/13
32V xxxxx xxxxxx
137,5 daa.
3.9.2011
Kim Abel

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
510-580 moh.
MB-O1
BN00090822
Storporeflammekjuke (FiOp) / Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt 12-13.7.2011 av Sweco (ved Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg) i
forbindelse med kartlegging og verdisetting av særlig viktige friluftsområder i Marka etter markaloven (Løset et
al. 2012). Hele området Søttjerndalen-Fuglemyra er foreslått vernet av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA) (verneplan 2 for eventyrskoger). Siste besøk 3.9.2011 av Kim Abel (BioFokus) i forbindelse med
kartlegging av handlingsplanarten storporet flammekjuke på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning.
Innlagt på Naturbase som BN00090822, identisk med MiS-figur (NIBIO 2016). Denne er unøyaktig avgrenset og
beskrevet, og skal erstattes av justert/oppdatert beskrivelse og avgrensning gjort av KAB 2011 og Tom H.
Hofton (BioFokus) 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området består av en nordvest-sørøst-gående sprekkedal mellom Kjerkeberget
og Søttjernberga rett sør for Søndre Heggelivann i Ringerike kommune, Buskerud fylke. Dalen er trangest i
nordre del og her er stedvis loddrette bergvegger og store steinblokker. Vegetasjonsregion: mellomboreal –
svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Dalen dekkes av tett fuktig granskog med noe innslag av bjørk.
Vegetasjonen er stedvis frodig, spesielt i de øvre deler av Søttjerndalen hvor det er fuktig sumpskog og
storbregneskog i dalbunnen. Sidene er dominert av småbregneskog og blåbærskog og med noe innslag av svak
lågurtskog. Skogtilstanden er gammel naturskog, med gamle grove trær og en del død ved av gran i alle
nedbrytningsstadier og dimensjoner på >50 cm i brysthøydediameter. Det forekommer også læger av bjørk,
men av mindre dimensjoner.
Artsmangfold: Lappkjuke (Amylocystis lapponica) er funnet i dalen i 1997 (Asbjørn Solås). Arten ble gjenfunnet
av KAB i 2011, da det også ble funnet 3 gadd med gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella), foruten mer vanlige
arter som duftskinn (Cystostereum murrayi), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia
centrifuga) og gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa).
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som har ligget uten inngrep i lang tid.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Merratjern-Søndagsbrenna med
omgivelser utgjør et av få slike større sammenhengende områder, i form av selve reservatet, direkte
tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Søttjernberget-Høgåsen
er et av disse nesten direkte tilgrensende større gammelskogsområdene. Løset et al. (2012) har avgrenset og
beskrevet dette som ”Langtjernbrenna” på 2388 daa, verdivurdert til regionalt verneverdig (**). Søttjernsdalen
er eneste registrerte kjerneområde/naturtypelokalitet innenfor dette.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Lokaliteten har store gran-naturskogskvaliteter, bl.a. som følge av kombinasjon rike
skogsamfunn og gammelnaturskogs-tilstand, og tilhørende stort potensial for spesielle arter (hittil påvist 5
rødlistearter (1 EN, 1 VU, 3 NT) (ihht. RL2015), men nøyere undersøkelser vil utvilsomt avdekke flere).
Lokaliteten vurderes som svært viktig (verdi A).
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Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Hele gammelskogsområdet Søttjernberget-Høgåsen bør ivaretas mest mulig intakt (unngå tekniske
inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket hogst/plukkhogst).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/
Løset, F., Finne, M. & Heimstad, R. 2011. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. Sweco rapport 1-2012.
Naturbase 2016. http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ Direktoratet for Naturforvaltning.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Kart og flyfoto

Figur 85a,b. Lok. 30 Søttjerndalen: kart og flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 86. Lok. 30 Søttjerndalen: gammel granskog. Foto: Kim Abel 2011.
Figur 87. Lok. 30 Søttjerndalen: gammel granskog. Foto: Kim Abel 2011.

4.12.2 Samlet vurdering
Se Løset et al. (2012) (s. 494-506) for en mer omfattende beskrivelse. Det er i dette prosjektet ikke gjort
avgrensning uavhengig av Løset et al. (2012) fordi en ikke kjenner området godt nok.
Området utgjør en sørøstlig ”nesten-sammenhengende” utløper fra Merratjern-Søndagsbrenna NR, i form av
tre åsrygger (Kjerkeberget, Søttjernberget, Karlstadhøhgda), avgrenset av Løset et al. (2012) til 2388 daa, noe
fragmentert pga. ungskog omkring. Storparten av området har ”vanlig” svak naturskog av gran, med noe spredt
furu på åsryggene, med sparsomme mengder nøkkelelementer. Det er avgrenset én
kjerneområde/naturtypelokalitet i området, den trange sprekkedalen Søttjerndalen har høye naturverdier (Alokalitet), men etter beskrivelsen hos Løset et al. (2012) å dømme tyder mye på at også et dalsøkk vest for
Karlstadhøgda burde vært utfigurert, jf. ”…utpreget gammel naturskog med læger av gran i alle
nedbrytningsstadier….”.
Løset et al. (2012) har vurdert området samlet som regionalt verneverdig (**), noe som synes riktig. Det vil
utvilsomt være et positivt landskapsøkologisk bidrag ved sin beliggenhet like utenfor MerratjernSøndagsbrenna NR.
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4.13 15 Langtjernbrenna-Brennåsen, SV for Oppkuven NR (BU Ringerike)
4.13.1 Naturtypelokaliteter
31 Langtjernbrenna NØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
31
18/13
32V xxxxx xxxxxx
7,9 daa.
22.10.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
565-589 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
22.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Tidligere undersøkt/kartlagt/beskrevet av Erlend Rolstad,
NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg 11.7.2011 (Løset
et al. 2012) (men ikke fanget opp som kjerneområde/naturtypelokalitet). Lokaliteten dekkes av en MiS-figur
(NIBIO 2016). Flere gamle funn av lav fra ”langtjernbekken, s for opkuven” (H. Rui, 1942 og 1948) er trolig fra
eller nær lokaliteten (bl.a. gubbeskjegg, kort trollskjegg, sprikeskjegg, randkvistlav) (Artskart 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordøstsiden av Langtjernbrenna, øverst i Kjagdalen og
grensende til Oppkuven NR i nord. Avgrensningen er ellers trukket mot mer ordinær gammelskog med svakere
tilstand i vest (som igjen grenser mot hogstflate i sør), mot ungskog i sør og veienden i øst. Berggrunn:
intrusivbreksje fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Dette er humid, fattig granskog i tilknytning til en sørvendt bekkedal, av
blåbær- og blåbærfukt-type, med mye torvmoser i bunnsjiktet. Skogen er gammel naturskog i alders- og
klimaksfase (sterkt sjiktet, glennedynamikk), med grove trær (noen meget grove) og relativt mye læger i alle
nedbrytningsstadier, også noen pillråtne. Særlig høy konsentrasjon av læger er det på østsiden av bekkedalen.
Artsmangfold: Tross lite areal har lokaliteten et brukbart (men ikke veldig høyt) utvalg naturskogsarter av lav
og vedsopp. Hittil er påvist duftskinn (Cystostereum murrayi), granstokkjuke (Phellinus chrysoloma) (sjelden i
Nordmarka), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), gammelgranskål (Pseudographis pinicola), praktbarksopp
(Veluticeps abietina), og lavene gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), randkvistlav (Hypogymnia vittata) og den
på Østlandet meget sjeldne meldråpelav (Cliostomum leprosum), kanskje er også gamle funn av kort trollskjegg
(Bryoria bicolor) og sprikeskjegg (B. nadvornikiana) herfra. Det er potensial for sjeldne og kravfulle arter.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket. Mesteparten av området har trolig vært
utsatt for forsiktig plukkhogst, men dette ligger svært langt tilbake i tid.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder, i form av selve reservatet, direkte tilgrensende gammelskog,
og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Brennåsen-Langtjernbrenna er et av disse direkte
tilgrensende gammelskogsområdene. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet dette som
”Langtjernbrenna” på 425 daa, verdivurdert til regionalt verneverdig (**). Det kan med fordel legges til litt mer
areal slik at all gammelskog tilgrensende reservatet inkluderes, bl.a. nord for Langtjern.
Verdivurdering: Lite parti ”inneklemt” av store ungskogsfelt i nedkant, men velutviklet, stabilt humid, gammel
gran-naturskog med grove gamle trær og mye læger, middels til god kontinuitet i død ved, og flere
naturskogsarter (inkl. 3-5 rødlistearter (1 VU, 2 NT) (ihht. RL2015)). Det er landskapsøkologisk styrke at
området grenser til Oppkuven NR, og er en del av et relativt stort sammenhengende naturskogsområde.
Lokaliteten vurderes som svært viktig (verdi A).
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Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Hele det sammenhengende gammelskogsområdet Langtjernbrenna-Brennåsen bør ivaretas mest
mulig intakt (unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 88. Lok. 31 Langtjernbrenna NØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 89. Lok. 31 Langtjernbrenna NØ: gammel, grov granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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32 Brennåsen NØ
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
32
18/13
32V xxxxx xxxxxx
68,2 daa.
22.10.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
575-650 moh.
MB-O1
BN00090819
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
22.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Tidligere undersøkt/kartlagt/beskrevet av Erlend Rolstad,
NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg 11.7.2011 (Løset
et al. 2012). Mye av lokaliteten dekkes av en MiS-figur (NIBIO 2016), men ikke sørvestre del. Innlagt på
Naturbase etter SWECOs undersøkelser som BN00090819. Denne er grovt og unøyaktig avgrenset og
beskrevet, og skal erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter sørøst- til østvendte, til dels bratte skråninger av Brennåsen,
som i nord går over i en ganske markert sørgående sprekkedal mot Langtjernbrenna. Avgrensningen er trukket
mot ungskog langs hele sørøstkansten (inkl. østsiden av sprekkedalen), sørvest og nordvest, mens det mot sørsørvest, nordvest og nordøst er mer ordinær gammelskog fattigere på naturskogselementer. Berggrunn:
intrusivbreksje fra permtida (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog) (sprekkedalen ble i 2011 klassifisert som ”bekkekløft”, men området har
bare i liten grad typisk bekkekløft-karakteristika). Området dekkes av humid, i hovedsak fattig granskog (med
sparsomt innslag av bjørk og rogn), mest av blåbær- og blåbærfukt-type, i brattere hellinger finnes i tillegg
mindre partier småbregne- og storbregneskog (og så vidt tendenser til svak høgstaudeskog), og nede i søkket er
det fattig sumpskog. Granskogen er for det meste kompakt og storvokst, sjiktet naturskog i aldersfase, med
gjennomgående grove og høyreiste trær. Skogtilstanden varierer imidlertid relativt mye på korte avstander, og
er mosaikkartet. En del areal har temmelig gammel naturskog med spredt grov, gammel gran og en hel del
(dels grove) læger, mens andre partier har gjennomgående lavere trealder og er til dels fattig på død ved.
Skogen i skrentene mot sprekkedalen er stedvis noe opprevet av bergvegger.
Artsmangfold: Området har et moderat utvalg av naturskogsarter av lav og vedsopp. Påvist er vedsoppene
duftskinn (Cystostereum murrayi), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P.
nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), og lavene gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), randkvistlav
(Hypogymnia vittata) og skrukkelav (Platismatia norvegica) (sparsomt på en gadd). Tidligere har Erlend Rolstad
funnet huldrestry (Usnea longissima) sparsomt nord i området, og han har også funnet lappkjuke (Amylocystis
lapponica) i sørlige del av Brennåsen (disse funnene ligger ikke på Artskart 2016).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre naturskog som er lite påvirket i nyere tid, men hele området er i varierende
grad påvirket av plukkhogst i gamle dager (vekslende/mosaikkartet intensitet, som har gitt opphav til dagens
vekslende skogtilstand). Det går en skuterkjørt skiløype gjennom sprekkedalen i nord.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder, i form av selve reservatet, direkte tilgrensende gammelskog,
og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Brennåsen-Langtjernbrenna er et av disse direkte
tilgrensende gammelskogsområdene. Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet dette som
”Langtjernbrenna” på 425 daa, verdivurdert til regionalt verneverdig (**). Det kan med fordel legges til litt mer
areal slik at all gammelskog tilgrensende reservatet inkluderes, bl.a. nord for Langtjern.
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Verdivurdering: Halvgammel, stabilt humid gran-naturskog, som er relativt produktiv og med høyreiste, grove
trær og stedvis en del læger, men relativt få biologisk gamle trær og begrenset kontinuitet i død ved.
Artsmangfold er ikke spesielt rikt (et mindre utvalg naturskogsarter, inkl. minst 4 rødlistearter (1 EN, 3 NT)
(ihht. RL2015). Det er en landskapsøkologisk styrke at området nesten grenser til Oppkuven NR, og er en del av
et relativt stort sammenhengende naturskogsområde. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Hele det sammenhengende gammelskogsområdet Langtjernbrenna-Brennåsen bør ivaretas mest mulig intakt
(unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 90. Lok. 32 Brennåsen NØ: flyfoto med lokalitetsavgrensning.
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Bilder

Figur 91. Lok. 32 Brennåsen NØ: gammel, humid granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.

4.13.2 Samlet vurdering
Se Løset et al. (2012) (s. 436-447) for en mer omfattende beskrivelse.
Området utgjør en sørvestgående utstikker fra Oppkuven NR, avgrenset av store ungskogsfelt etter eldre
flatehogster både i sør og vest. Skissert areal er 0,45 km2 (fig. 92).
Skogtypene er typisk for de høyereliggende delene av Marka, dvs. fattig og humid granskog (blåbærskog,
blåbærfuktskog, litt fattigsumpskog), men i sprekkedalen mellom Langtjernbrenna og Brennåsen er det også
innslag av litt rikere skogtyper i form av småbregne- og storbregneskog. Furu inngår sparsomt på rygger, bl.a.
finnes flere gamle krokfuruer. Skogen er i hovedsak ”svak naturskog”, dvs. halvgammel, sjiktet skog i aldersfase
som er fattig på biologisk gamle trær og har bare spredt og sparsomt med læger. Noen mindre partier i de to
kjerneområdene har større konsentrasjoner av gamle trær og læger, særlig skiller Langtjernbrenna NØ seg ut
ved å ha gammel naturskog med velutviklet klimaksfase og glennedynamikk (partiet er ikke fanget opp av Løset
et al. (2012)).
Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet utstikkeren fra Oppkuven NR som ”Langtjernbrenna” på 425 daa,
verdivurdert som regionalt verneverdig (**). Området framstår som noe fragmentert, pga. store ungskogsfelt
inne på åsen (fra vest bl.a. helt opp på Brennåsens toppunkt, og sørøst for Store Langtjern). Avgrensningen til
Løset et al. (2012) synes fornuftig, men i tillegg kan med fordel også et mindre gammelskogsfelt nord for
Langtjern inkluderes (tilgrensende Oppkuven NR, men isolert fra gammelskogen på BrennåsenLangtjernbrenna).
Egen vurdering etter 2015-kartleggingen er at Langtjernbrenna-Brennåsen (inkl. partiet nord for Langtjern)
isolert sett ligger i grensesjiktet lokalt til regionalt verneverdig (*-**) (og på ingen måte nærmer seg ***, som
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antydet av Løset et al. (2012)), men at det klart vil være et positivt tilfang til reservatet som vil styrke samlet
naturverdi til Oppkuven.

Figur 92. Langtjernbrenna-Brennåsen, SV for Oppkuven NR: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.

Figur 93. Langtjernbrenna-Brennåsen, SV for Oppkuven NR: gammel granskog på åsryggen nord for Brennåsen. Foto: Tom
H. Hofton 2015.

BioFokus-rapport 2016-5
- 98 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

4.14 16 Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen (BU Ringerike, OSLO)
4.14.1 Naturtypelokaliteter
33 Vesleslottet
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud
Ringerike
33
18/13
32V xxxxx xxxxxx
50,7 daa.
22.10.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
483-532 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
22.10.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Det er ikke kartlegginger fra området på Artskart, Naturbase
(2016) eller av MiS-figurer (NIBIO 2016).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Jonstjern på Vesleslottet, og består av et
”krongleterreng” med to større og et par mindre sørgående sprekkedaler som faller ned mot Jonstjern.
Avgrensningen er trukket mot mer ordinær svak naturskog fattig på gamle trær og død ved, bortsett fra i nord
der det er ungskog etter flatehogst. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzonitt til
syenitt (larvikitt, kjelsåsitt) (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Området dekkes av humid granskog i form av blåbærskog, litt
småbregneskog og storbregneskog, småflekker svak lågurtskog i ”varme” hellinger, og i søkkene fragmenter av
høgstaudeskog og sumpskog. Skogen er godt produktiv, kompakt, grovvokst, sjiktet, gammel naturskog i
aldersfase og stedvis klimaksfase. En del trær er grove, på de mest produktive stedene i søkkene (særlig på
lågurtmark) står flere meget grovdimensjonerte graner (flere over 100-110 cm dbh). Det er rikelig med læger,
også grove stokker, alle nedbrytningsstadier er representert men det er klar overvekt av tidlige til midlere
nedbrytningsstadier og godt nedbrutte stokker er svært få.
Artsmangfold: Et middels utvalg av de vanligere naturskogsartene ble påvist, men artsmangfoldet av vedsopp
var fattigere enn ventet ut fra svært mye velegnet substrat (skyldes trolig relativt begrenset
dødvedkontinuitet), og ingen sjeldne/kravfulle arter ble påvist (men enkelte slike kan finnes). Påvist ble
duftskinn (Cystostereum murrayi), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga),
praktbarksopp (Veluticeps abietina), råtevedmosen grønnsko (Buxbaumia viridis), og lavene gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa) (sparsomt), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), randkvistlav (Hypogymnia vittata),
gammelgranlav (Lecanactis abietina). Skogens humide preg understrekes av stedvis mye kystjamnemose
(Plagiothecium undulatum) i bunnsjiktet.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket på lang tid, men trolig har hele området
vært utsatt for en relativt omfattende gjennomhogst for svært lang tid tilbake (jf. svært få sterkt nedbrutte
læger).
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder og områdekomplekser, i form av selve reservatet, direkte
tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-VesleslottetBarlindåsen-Hornet-Molikåsen danner et tett områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis
høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR, og har samlet høy landskapsøkologisk verdi. Slottet er trolig det
mest verdifulle av disse fire områdene, men også Vesleslottet-Barlindåsen er viktig (med Jonstjern N som klart
viktigste parti).
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Verdivurdering: Velutviklet, relativt produktiv, gammel gran-naturskog med stedvis meget grove trær og store
mengder dødved, men begrenset kontinuitet i læger, og et middels artsmangfold (hittil påvist 5 rødlistearter,
alle NT) (ihht. RL2015). Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger nær Slottet-Hornet-Molikåsen, og
relativt nær Oppkuven NR, til sammen utgjør disse områdene et betydelig gammelskogsareal som forsterker
hverandres naturverdier. Jonstjern N vurderes under noe tvil som svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel. Hele det sammenhengende gammelskogsområdet på Barlindåsen bør ivaretas mest mulig intakt
(unngå tekniske inngrep, evt. hogst bør kun utføres på frossen/snødekt mark og kun som lukket
hogst/plukkhogst, ingen inngrep i kjerneområdene).

Kilder
Artskart 2016. Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 94. Lok. 33 Vesleslottet: flyfoto med lokalitetsavgrensning.

Bilder

Figur 95(v). Lok. 33 Vesleslottet: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.
Figur 96(h). Lok. 33 Vesleslottet: meget grov gran. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.14.2 Samlet vurdering
Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen er et isolert åsparti, med Jonstjern i en liten forsenkning nord i området,
som har et litt større sammenhengende gammelskogsområde, avgrenset (stort sett) mot store ungskogsarealer
på alle kanter (men se nederst, jf. sammenheng Almedalen-Molikåsen). Skissert areal er 0,53 km2 (fig. 97).
Mye av området er skogtypemessig typisk for Nordmarka, dvs. dominert av fattig, humid granskog av
blåbærtype, men både i krongleterrenget nord for Jonstjern, i de sørvestvendte skrentene ned mot dalen i
sørvest, og ikke minst de sørvendte brattene ut mot Almedalen på Oslo-siden, er det rikere skog av småbregne, storbregne- og lågurttype. Furu og lauvtrær er sjeldne (men Almedalen i sør har mye lauvtrær).
Krongleterrenget nord for Jonstjern skiller seg ut som et verdifullt kjerneområde, bl.a. med svært grove
grantrær og rikelig med læger (men relativt svak dødvedkontinuitet). Mesteparten av gammelskogen ellers er
svak naturskog, dvs. sjiktet aldersfaseskog med trær av moderat alder og dimensjoner, spredt-sparsomt
dødved, og sparsomme forekomster av noen få naturskogsarter (duftskinn, svartsonekjuke, gubbeskjegg).
Grovere og mer produktiv skog står i hellingene på sørvestsiden av Barlindåsen, her er det også flekkvis mindre
konsentrasjoner av læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier (men uten at det er funnet tilstrekkelig til å
avgrense som naturtypelokalitet/kjerneområde). Dalen i sørvest er i hovedsak ”gammel kulturskog”, dvs. eldrehalvgammel skog med spredte nøkkelelementer i form av noen få grove trær og enkelte læger.
Gammelskogsområdet på Vesleslottet-Barlindåsen henger direkte sammen med fire naturtypelokaliteter i
Almedalen: BN00064970 Almedalen (A-verdi), BN00064969 Morlikåsen V (B-verdi), BN00064904 Morlikåsen SV
(B-verdi), BN00064903 Morlikåsen SV II (B-verdi), og det er relativt kort avstand østover (men atskilt av mye
ungskog) til BN00064867 Bjørnåtedalen V (A-verdi). Se også Røsok et al. (2007).
Oppkuven med omgivelser er et av få større sammenhengende områder og områdekomplekser med høy andel
gammel naturskog i Nordmarka, i form av selve reservatet, direkte tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle
områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-Vesleslottet-Barlindåsen-Hornet-Morlikåsen danner et tett
områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR,
og har samlet høy landskapsøkologisk verdi – både som eget områdekompleks, og i kraft av nærheten til
Oppkuven NR. Slottet er trolig det mest verdifulle av disse fire områdene, men også Vesleslottet-BarlindåsenAlmedalen er viktig.
Mulig avgrensning av et sammenhengende område Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen (530 daa) er grovt
skissert. Dette er et område med (til Nordmarka å være) meget varierte skogtyper og betydelige naturverdier,
selv om noe ungskog også er inkludert (vanskelig/umulig å unngå). Selv om det er vanskelig/umulig å unngå
inkludering av noe ungskog, bør en se på muligheten for utvidelse til ett større, sammenhengende område som
også omfatter kjerneområdet på Molikåsen.
Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen anses samlet sett som regionalt verneverdig (**).

Figur 97. Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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Figur 98. Vesleslottet-Barlindåsen-Almedalen: Jonstjern med Vesleslottet i bakgrunnen. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.15 17 Slottet (BU Ringerike, Oslo)
4.15.1 Naturtypelokaliteter
34 Slottet
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud, Oslo
Ringerike, Oslo
34
Ringerike: 18/13, Oslo: 13/2
32V xxxxx xxxxxx
191,9 daa.
2.11.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

B
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
405-538 moh.
MB-O1
BN00064956
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
2.11.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Slottet er tidligere undersøkt/kartlagt/beskrevet av Erlend
Rolstad, NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Ragnhild Heimstad 14.7.2011 (Løset et al. 2012)
(men storparten av området er ikke fanget opp som kjerneområde/naturtypelokalitet). Slottet-området er
administrativt fredet av grunneier Løvenskiold-Vækerø, og én stor MiS-figur/nøkkelbiotop dekker det meste av
gammelskogen her (NIBIO 2016) (denne er i 2015 delt i tre naturtypelokaliteter, grunnet ulik skogtilstand og
naturverdi). Brattskrenten i sørøst på Oslo-siden er tatt inn av Røsok et al. (2007: s.77, lok. 2156) på bakgrunn
av eldre informasjon fra Erlend Rolstad (17.10.1994), og lagt inn på Naturbase som BN00064956. Denne
erstattes av ny/justert beskrivelse og avgrensning 2015.
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter mye av åsryggen Slottet, en markert, langsmal NNV-SSØorientert åsrygg med tilhørende bratte til stupbratte skrenter på vest- og sørsiden og litt på østsiden. Terrenget
er kupert, med åsrygger, trange søkk, bratte skar og skrenter, og jevnere hellinger. Avgrensningen er trukket
mot ungskog etter flatehogst på alle kanter, bortsett fra to utskilte partier i vest og nord. Lokaliteten er en
større samlelokalitet som omfatter gammelskogen på Slottet utenfor to mindre partier med sterkere
naturskogstilstand (dels urskogspreg) som er utskilt som egne lokaliteter. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra
permtida i form av monzonitt til syenitt (larvikitt, kjelsåsitt) (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal –
svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog), men det er også innslag av gammel sumpskog (gammel gransumpskog),
rikere barskog (lågurtgranskog) (småpartier, ikke utskilt som egne lokaliteter) og muligens helt små fragmenter
av rik edellauvskog og/eller rik boreal lauvskog.
Granskog dominerer. Langsmed selve åsryggen dominerer blåbærskog helt, med mindre felt fattigsumpskog i
grunne søkk og tørr lyngskog og knausskog med berg i dagen på avskrapte rygger (her står også litt furu). Nedi
bratthellingene er vegetasjonstypene mer varierte; i tillegg til gran finnes stedveis noe bjørk, rogn, selje og
gråor. Blåbærskog er fortsatt vanligst, men typen veksler med småbregneskog og mindre felt storbregneskog,
lokalt inngår også høgstaudeskog (i bratte skar) og lågurtskog. På rasmark innunder sørvendte, lokalklimatisk
varme bergskrenter (best utviklet helt i sørøst, på Oslo-siden) finnes lokalt relativt rik rasmarks- og lågurtskog
med stedvis noe hassel og spisslønn (sørboreal sørbergvegetasjon).
Hele Slottet har naturskog, men skogtilstanden veksler en del. Brattliene har generelt god bonitet, og skogen er
grovvokst aldersfase-naturskog med en del kraftige og høye trær. Biologisk gamle trær er imidlertid få, og
mengden læger bare moderat (og klar overvekt av læger i tidlige og midlere nedbrytningsstadier). Småpartier
mer homogen optimalfaseskog finnes også. Lauvtrærne er hovedsakelig av midlere alder og dimensjoner, men
det er også enkelte gamle og halvgrove lauvtrær (bl.a. mosedekt spisslønn). Det er lite dødved av lauvtrær. I
flere av de trange skarene og oppe på åsryggen er skogen gjennomgående mindre påvirket (men også mindre
produktiv); her finnes en del tydelig gamle trær (anslagsvis 300-350 år ifølge Erlend Rolstad), bl.a. finnes meget
gamle seinvokste trær i sumpskog, og stedvis er det relativt høye konsentrasjoner av læger (inkl. noen sterkt
nedbrutte stokker). Enkelte småpartier har tydelig gammel naturskog i klimaksfase, disse kunne vært skilt ut
som små A-lokaliteter.
Artsmangfold: Slottet samlet har et temmelig rikt og variert artsmangfold, med både naturskogsarter og en (til
å være langt innpå Marka) artsrik karplanteflora. De varme sørskrentene har ”halvrik” lågurtflora med en hel
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del næringskrevende og svakt varmekjære arter, bl.a. skogsvinerot, markjordbær, blåveis, ugrasklokke, rød
jonsokblom, stankstorkenebb, etc. Naturskogs-artsmangfoldet omfatter et godt utvalg av de vanligere artene
av vedsopp og lav, inkl. enkelte sjeldne og kravfulle arter (men det er betydelig bedre forutsetninger for slike i
de to utskilte A-lokalitetene). Svøpfellmose (Neckera pennata) finnes på gammel spisslønn. I 1994 fant Erlend
Rolstad to trær med huldrestry i sørøst (ei bjørk på Oslo-siden og ei gran på Ringerikssiden). Forekomsten er
ikke gjenfunnet siden, men det er sannsynlig at arten fortsatt kan finnes i området. Løset et al. (2012) nevner
også at det skal være funnet lappkjuke i sørøst, men dette har ikke latt seg verifisere (kanskje er funnet gjort i
en av de to A-lokalitetene, arten ble i 2015 påvist i begge disse). Av mer vanlige arter er påvist vedsoppene
duftskinn (Cystostereum murrayi), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P.
nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), råtevedmosen grønnsko (Buxbaumia viridis), og lavene
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), randkvistlav (Hypogymnia vittata),
gammelgranlav (Lecanactis abietina), på rikbarkslauvtrær lungenever (Lobaria pulmonaria), lodnevrenge
(Nephroma resupinatum), kystårenever (Peltigera collina), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket i nyere tid, men i varierende grad
gjennomhogd i gamle dager. En sti (delvis som dårlig tråkk) går langsmed åsryggen.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder og områdekomplekser, i form av selve reservatet, direkte
tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-VesleslottetBarlindåsen-Hornet-Molikåsen danner et tett områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis
høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR, og har samlet høy landskapsøkologisk verdi. Slottet er trolig det
mest verdifulle av disse fire områdene, med to partier som har (meget) gammel skog, og resten (denne
lokaliteten) som også har klare naturskogskvaliteter.
Verdivurdering: Slottet er et større, variert område med mye (høy)produktiv grovvokst granskog og lommer av
rik sørbergskog. Hele området har naturskogstilstand, mesteparten er ”middelskvalitets” naturskog, med
enkelte mindre lommer gammel naturskog. Artsmangfoldet er relativt rikt, hittil påvist 7 rødlistearter (1 EN, 1
VU, 5 NT) (ihht. RL2015). Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger nær Barlindåsen-HornetMolikåsen, og relativt nær Oppkuven NR, til sammen utgjør disse områdene et betydelig gammelskogsareal
som forsterker hverandres naturverdier. Kvalitetene varierer en hel del innenfor området, men relativt stort
areal, relativt gammel skog på god bonitet, innslag av gammel naturskog, og et relativt rikt artsmangfold
trekker opp. Den (klart) eldste skogen på Slottet er konsentrert i to utskilte lokaliteter. Restarealet (denne
lokaliteten) ligger i grensesjiktet A-B, men er i hovedsak ”middelskvalitet” skog, og settes derfor til sterk Bverdi.
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel.

Kilder
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturbase 2016. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/
Røsok, Ø., Abel, K. & Blindheim, T. 2007. Naturtyper i skog i Nordmarka, Oslo kommune. BioFokus-rapport
2007-3.
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Flyfoto

Figur 99. Lok. 34 Slottet: flyfoto med lokalitetsavgrensning (grønt er lok. 34).

Bilder

Figur 100. Lok. 34 Slottet: gammel granskog. Foto: Tom H. Hofton 2015.

BioFokus-rapport 2016-5
- 105 -

- Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 -

35 Slottet-Kjelen
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud, Oslo
Ringerike, Oslo
35
18/13
32V xxxxx xxxxxx
65,0 daa.
2.11.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
480-538 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
2.11.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Slottet er tidligere undersøkt/kartlagt/beskrevet av Erlend
Rolstad, NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Ragnhild Heimstad 14.7.2011 (Løset et al. 2012)
(men dette aktuelle partiet er ikke fanget opp som kjerneområde/naturtypelokalitet). Slottet-området er
administrativt fredet av grunneier Løvenskiold-Vækerø, og én stor MiS-figur/nøkkelbiotop dekker det meste av
gammelskogen her (NIBIO 2016) (denne er i 2015 delt i tre naturtypelokaliteter, grunnet ulik skogtilstand og
naturverdi).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av åsryggen Slottet, sørøst for det vesle tjernet
Kjelen, og består av sørvestvendte hellinger og et trangt sørvendt skar, samt småkupert terreng på toppen av
åsen opp mot selve toppunktet av Slottet i sørøst. Avgrensningen er trukket mot gammelskog med noe svakere
utviklet naturskogstilstand mot nord, øst og sørøst (annen naturtypelokalitet), og mot ungskog etter flatehogst
i nedkant. Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av monzonitt til syenitt (larvikitt, kjelsåsitt)
(NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Lia dekkes av granskog med sparsomt innslag av bjørk og rogn, av blåbærog noe småbregnetype, samt små innslag av høgstaude- og svak lågurtskog. Skogen er gammel naturskog i
alders- og til dels klimaksfase, flersjiktet, med grove trær og mye læger i ulike nedbrytningsstadier (inkl. sterkt
nedbrutte stokker), det er god dødvedkontinuitet.
Artsmangfold: Lokaliteten har et rikt artsmangfold av naturskogsarter, og høy tetthet av slike, særlig vedsopp,
inkl. sjeldne og kravfulle arter (kun stikkprøvemessig undersøkt, og det er klart potensial for flere slike enn de
som hittil er funnet). Påvist er lappkjuke (Amylocystis lapponica), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella),
granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga),
og den meget sjeldne pastellkjuke (Rhodonia placenta). Av lav er det litt gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa),
meldråpelav (Cliostomum leprosum) (på gammel seinvokst gran i sumpskog på toppen i sørøst) (meget sjelden
på Østlandet), på rogn rikbarkslavene lungenever (Lobaria pulmonaria) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som er lite påvirket på lang tid (men ikke urskogstilstand,
skogen er plukkhogd svært langt tilbake i tid).
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder og områdekomplekser, i form av selve reservatet, direkte
tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-VesleslottetBarlindåsen-Hornet-Molikåsen danner et tett områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis
høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR, og har samlet høy landskapsøkologisk verdi. Slottet er trolig det
mest verdifulle av disse fire områdene, og partiet Kjelen SØ er ett av de to partiene med den minst påvirkete
skogen i Slottet.
Verdivurdering: Gammel, lite påvirket naturskog på relativt god bonitet, med grove trær, mye læger og god
kontinuitet i dødved, og et relativt rikt artsmangfold, inkl. sjeldne og kravfulle. Hittil er påvist 7 rødlistearter (2
EN, 2 VU, 3 NT) (ihht. RL2015), men flere finnes sikkert. Det er en landskapsøkologisk styrke at området ligger
nær Barlindåsen-Hornet-Molikåsen, og relativt nær Oppkuven NR, til sammen utgjør disse områdene et
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betydelig gammelskogsareal som forsterker hverandres naturverdier. Lokaliteten vurderes som svært viktig
(verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel.

Kilder
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 101. Lok. 35 Slottet-Kjelen: flyfoto med lokalitetsavgrensning (rødt).

Bilder

Figur 102. Lok. 35 Slottet-Kjelen: gammel granskog med mye læger. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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36 Slottsåsen
Referansedata
Fylke:
Kommune:
Lokal-ID:
Gnr./bnr.:
UTM (sentral):
Areal:
Dato feltreg.:
Registrant:

Buskerud, Oslo
Ringerike, Oslo
36
18/13
32V xxxxx xxxxxx
39,7 daa.
2.11.2015.
Tom H. Hofton, Annie B. A. Hovind

Verdi:
Naturtype:
Utforming:
Høydelag:
Bioklima-region:
Naturbase BN:
Prosjekt:
N2000 innlagt:

A
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskog
489-540 moh.
MB-O1
Nordmarka skog (NOA)
-

Områdebeskrivelse
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) og Annie B. Aas Hovind (student, Universitetet i Bologna)
2.11.2015 ifbm. naturtype- og artskartlegging av et utvalg skogområder i Nordmarka-Krokskogen på oppdrag
for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Slottet er tidligere undersøkt/kartlagt/beskrevet av Erlend
Rolstad, NOA 2011 (verneplan II for Eventyrskoger), SWECO v/Ragnhild Heimstad 14.7.2011 (Løset et al. 2012)
(men dette aktuelle partiet er ikke fanget opp som kjerneområde/naturtypelokalitet). Slottet-området er
administrativt fredet av grunneier Løvenskiold-Vækerø, og én stor MiS-figur/nøkkelbiotop dekker det meste av
gammelskogen her (NIBIO 2016) (denne er i 2015 delt i tre naturtypelokaliteter, grunnet ulik skogtilstand og
naturverdi).
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordvestsiden av åsryggen Slottet, og består av et markert
sørvendt dalsøkk og tilhørende bratte vestvendte og østvendte hellinger opp mot hhv. Slottet og Slottsåsen.
Avgrensningen er trukket mot ungskog i sør, vest (hogd opp til åsryggen) og nord, og mot gammelskogen på
selve Slottet i øst-sørøst (annen naturtypelokalitet). Berggrunn: dyp- og gangbergarter fra permtida i form av
monzonitt til syenitt (larvikitt, kjelsåsitt) (NGU 2016). Vegetasjonsregion: mellomboreal – svakt oseanisk (MBO1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som gammel granskog (utforming
gammel høyereliggende granskog). Området dekkes av granskog på (høy)produktiv småbregne-, storbregne- og
høgstaudemark, delvis også lågurtmark, i bunnen av søkket er det også noe intermediær sumpskog.
Brattskrentene er noe opprevet av bergvegger. Skogen har tilnærmet urskogsstruktur, hovedsakelig i
klimaksfase med glennedynamikk. Skogen er stedvis noe glissen med småglenner etter sammenbrudd. Trærne
er grove og høyreiste (flere meget grove), og det er mye grove læger i alle nedbrytningsstadier.
Artsmangfold: Lite undersøkt pga. kveldsmørke, men området har utvilsomt et rikt utvalg av naturskogsarter,
inkl. høyt potensial for kravfulle og sjeldne arter. Påvist er lappkjuke (Amylocystis lapponica), gul snyltekjuke
(Antrodiella citrinella), duftskinn (Cystostereum murrayi), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus),
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), randkvistlav (Hypogymnia vittata) og skrukkelav (Platismatia norvegica).
Fremmede arter: Ingen påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Urskogsnær naturskog som er minimalt påvirket svært langt tilbake i tid.
Del av helhetlig landskap: Nordmarka-Krokskogen er en nasjonal kjerneregion for humid ”lappkjuke-granskog”
(lite påvirket naturskog med høy kontinuitet i læger) og ”tåkegranskog” (stabilt humid skog med mye skjegglav)
med tilhørende artsmangfold. Spesielt indre deler av Marka, sentrert rundt Spålen-Katnosa og Oppkuven, har
mye gammel naturskog og mange verdifulle lokaliteter, noe som utgjør en nasjonalt viktig landskapsøkologisk
konsentrasjon av slike miljøer som muliggjør overlevelse også for kravfulle arter. Naturskogen i Marka er
imidlertid betydelig fragmentert, og større sammenhengende områder er få. Oppkuven med omgivelser utgjør
et av få slike større sammenhengende områder og områdekomplekser, i form av selve reservatet, direkte
tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-VesleslottetBarlindåsen-Hornet-Molikåsen danner et tett områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis
høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR, og har samlet høy landskapsøkologisk verdi. Slottet er trolig det
mest verdifulle av disse fire områdene, og partiet her under Slottåsen har den mest urskogsnære skogen i
Slottet.
Verdivurdering: Urskogsnær naturskog på god bonitet, med grove trær og rikelig læger i alle
nedbrytningsstadier, og tilhørende høyt potensial for et rikt artsmangfold (lite undersøkt, hittil påvist 4
rødlistearter (1 EN, 1 VU, 2 NT) (ihht. RL2015), betydelig flere finnes utvilsomt). Det er en landskapsøkologisk
styrke at området ligger nær Barlindåsen-Hornet-Molikåsen, og relativt nær Oppkuven NR, til sammen utgjør
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disse områdene et betydelig gammelskogsareal som forsterker hverandres naturverdier. Lokaliteten er det
mest urskogsnære partiet på Slottet, og vurderes som svært viktig (verdi A).
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for
skjøtsel.

Kilder
Løset, F., Finnes, F. & Heimstad, R. 2012. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i
Oslomarka. SWECO rapport 1-2012.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2011. Verneplan II for Eventyrskoger. 32 områder. Notat.
NGU 2016. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
NIBIO 2016. Kilden. http://kilden.nibio.no/

Flyfoto

Figur 103. Lok. 36 Slottsåsen: flyfoto med lokalitetsavgrensning (rødt).

Bilder

Figur 104. Lok. 36 Slottsåsen: gammel granskog med mye dødved. Foto: Tom H. Hofton 2015.
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4.15.2 Samlet vurdering
Se Løset et al. (2012) (s. 448-458) for en mer omfattende beskrivelse.
Slottet er en isolert, markert åsrygg, avgrenset av store ungskogsfelt på alle kanter. Arealet med eldre og
gammel skog på åsen utgjør et skissert samlet areal på 0,37 km2 (fig. 105) hvorav naturtypelokaliteter dekker
ca. 300 daa (partiet som ikke er avgrenset som naturtypelokalitet ligger lengst nordøst).
Skarp og variert topografi gjør at området har betydelig variasjon i vegetasjonstyper. Fattig og intermediær
granskog (blåbærskog og noe småbregneskog) dominerer, men det er også innslag av storbregneskog,
høgstaudeskog, rike sørbergs-rasmarker med fragmenter av sørbergflora og hassel og spisslønn, og oppe på de
skrinne ryggene berglendt skog med furu. Naturskog dekker hele området, men skogtilstanden veksler en hel
del. Granskogen i brattliene har god bonitet, og mye skog her er grovvokst aldersfase-naturskog, men med få
gamle trær og bare moderat mengde dødved. I noen av de trange skarene og oppe på åsryggen er skogen
gjennomgående eldre (gammel naturskog). To avgrensete partier sørøst for Kjelen og mot Slottåsen i nord
skiller seg ut ved å ha gammel og til dels urskogsnær naturskog (særlig Slottåsen), med grove gamle trær og
store mengder læger i alle nedbrytningsstadier. Artsmangfoldet må vurderes som rikt, med et betydelig utvalg
av naturskogsarter og rødlistearter (inkl. flere sjeldne og kravfulle), og i tillegg har området en relativt rik
karplanteflora (i hvert fall sammenliknet med det som er vanlig ”innpå Marka”).
Oppkuven med omgivelser er et av få større sammenhengende områder og områdekomplekser med høy andel
gammel naturskog i Nordmarka, i form av selve reservatet, direkte tilgrensende gammelskog, og flere verdifulle
områder kort avstand utenfor reservatet. Slottet-Vesleslottet-Barlindåsen-Hornet-Morlikåsen danner et tett
områdekompleks med samlet relativt mye gammelskog av stedvis høye kvaliteter rett sørøst for Oppkuven NR,
og har samlet høy landskapsøkologisk verdi – både som eget områdekompleks, og i kraft av nærheten til
Oppkuven NR. Slottet er trolig det mest verdifulle av disse fire områdene.
Løset et al. (2012) har avgrenset og beskrevet ”Slottet” på 426 daa, og verdivurdert området som regionalt
verneverdig (**). Avgrensningen synes i stor grad fornuftig og synes å fange opp all gammelskog på åsen (dette
foreslås etter 2015 litt redusert, til 370 daa). Imidlertid er hos Løset et al. (2012) kun et lite parti i sørøst (Oslosiden) avgrenset som kjerneområde/naturtypelokalitet, og ingen av de to minst påvirkete partiene er fanget
opp, slik at kjerneområdearealet er betydelig underrapportert. Også artsmangfoldet er betydelig
underrapportert (kun tre rødlistearter, mot 11 i 2015).
Vurderingen etter 2015-kartleggingen er at området ligger i grensesjiktet mellom regionalt og nasjonalt
verneverdig (**-***), og som følge av urskogsnære partier trolig helst ***.

Figur 105. Slottet: kart med område- og lokalitetsavgrensninger.
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